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Bevezetés 

Disszertációm témaköre az ellátási láncok működési folyamatait vezérlő szabályrendszer 

feltérképezése, a vizsgálat során megismert kompromisszum helyzetek döntési 

konfliktusainak feltárása.  

Megfigyelhető, hogy az élet minden területén a keresleti és a kínálati piac egyaránt 

folyamatosan bővül, ezáltal teremtve újabb és egyre bonyolultabb problémaköröket a 

témával foglalkozó kutatók számára. A disszertáció a kiterjedésében és elemszámában 

egyaránt növekvő ellátási láncok modellezési lehetőségeit, a modellezéssel kapcsolatos 

problémaköröket vizsgálja. 

A témaválasztásban domináns szerepet játszott az ellátási lánc szemlélet, mint 

tudományterület napjainkban is zajló aktív fejlődése. Mivel a jelenlegi gazdasági 

helyzetben kevés olyan vállalat tud versenyképes maradni, amelyik nem fordít figyelmet 

nem csak a közvetlen, de közvetett külső kapcsolataira is, ezért a témakör új 

ismeretanyagokkal történő folyamatos bővülése, a meglévő szabályrendszerek folyamatos 

pontosítása a távlatokban is biztosított.  

A választott terület vonzerejét növeli a magas fokú gyakorlati szemléletmód. Az ellátási 

lánc vizsgálata magában foglalja a teljes logisztikai tevékenység vizsgálatát, sőt, túlmutat 

azon. Eddigi munkatapasztalatim nagy részét a logisztikai számos területén végzett 

alkalmazott vállalati kutatások alkották, ezért bízok az így összegyűjtött ismeretanyag 

dolgozatban történő hasznosíthatóságában. 

Kutatásom során a vizsgálati témakört az értékteremtés matematikai modellezésre kívánom 

fókuszálni, ahol jelentős szerepet játszik az egyes tevékenység modellezési lehetősége, 

továbbá a felállított modell optimalizációs lehetőségei. 

A disszertáció elkészítéséhez szükséges ismeretanyag elsődleges forrása a tudományos 

szakirodalom, ezért a dolgozat fontos részét képezi egy olyan szakirodalmi áttekintés, 

amelyben a témával kapcsolatos releváns információk ki vannak emelve. 

A rendelkezésre álló ismeretanyagból történő következtetéseim induktív és deduktív 

módszert is követnek. A készletezési költségfüggvény megalkotásánál egy 

rendelkezésemre álló vállalati statisztikai adatsort tudtam hasznosítani, melynek vizsgálata 

során jutottam el arra következtetésre, hogy a készletezési költségek szakirodalomban 

alkalmazott modellezését pontosítsam. Az itt vizsgált készletértékekből regresszió számítás 
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felhasználásával általános érvényű gyakorlati modellt alkottam meg. A logisztikai 

értékteremtés költség- és hasznosságmodelljének megalkotásához már meglévő 

szabályrendszert alkalmaztam. 
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1 Ellátási lánc szerepe az értékteremtésben 

A huszadik század során számos termelő iparágban felismerték a kibocsátás növelésével 

elérhető skálahozadék előnyeit. A méretgazdaságossági (angol szakirodalmi kifejezés: 

economies of scale vagy returns to scale) lehetőségek kihasználására a vállalatoknak két 

típusú reakciója ment végbe: 

• horizontális egybefonódás (horisontal integration) 

• vertikális szétválasztódás (vertical disintegration) 

A horizontális integráció segítségével a vállalatok extenzív terjeszkedést kezdtek el 

folytatni a földrajzi értelemben vett értékesítési területet folyamatos növelésével, új vevők 

folyamatos elnyerésével.  

Egy vállalat növekedése során kezdetekben azonban gyakran találkozunk nem csak 

horizontális, hanem vertikális integrációval is, a vertikális növekedési cél azonban nem 

mindig egyértelmű. Számos vállalat növekedési stratégiáját a vertikális integráció mentén 

fogalmazta meg. „A Fordnak például saját vasútja, kohója, üveggyára és ezekre alapozott 

alkatrészgyárai voltak. Brazíliában gumiültetvényeket vásárolt, Minnesotában vasérc 

bányát, s végül hajókat is a nyersanyagok szállításához. A fa karosszéria készítéséhez saját 

erdők álltak rendelkezésre.[1]” Ennek oka az egyes tevékenységek folytatása mellett 

nyerhető profit vállalaton belül tartása, valamint az ellátás saját szervezésével a biztonság 

maximalizálása volt. Napjainkban azonban a jellemzőbb vállalati stratégia a vertikális 

szétválasztódás, vagyis az alaptevékenységre történő specializáció. Ennek egyik okát 

vissza lehet vezetni a horizontális integrációt megvalósító többi piaci résztvevőre is, hiszen 

amikor a Ford gyár saját magának bányászta a vasércet, akkor az nem volt feltétlen 

méretgazdaságos egy olyan bányatársasághoz képest, aki kifejezetten ezzel foglalkozott. 

További okokként ide sorolható minden olyan tényező, ami a 20. század végén kezdődő és 

napjainkban is folyamatosan zajló tevékenység, az outsourcing előnyeként felsorolható: [2] 

• Tudás, tapasztalat koncentrálódása 

• Rugalmasság javulása 

• Kapacitások jobb kihasználása 

Ennek eredményeként a folyamatos volumennövekedéssel jelentős hatékonyságnövekedés 

és költségcsökkenés ment végbe, ami jelentős versenyelőnyt biztosított a kevésbé 
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hatékony, a méretgazdaságosság előnyeit kihasználni nem tudó helyi, lokális piacokon 

működő vállalatokkal szemben. A horizontális integráció azonban új feladatokat is állított 

a vállalatok elé, hiszen az ellátási terület nagysága az extenzív növekedés következtében 

jelentősen megnövekedett. Ez megkövetelte az addigi ellátási struktúra átgondolását, 

újraszervezését, továbbá az ellátás a növekedés következtében mind jelentősebb értéket 

képviselt. 

Az ellátással kapcsolatosan említett másik hatás, a vertikális szétválasztódás azt 

eredményezte, hogy egy adott fogyasztási cikk előállításában egyre több vállalat vett részt. 

A megnövekedett szereplőszám egyben az adás-vételek számának növelését is jelentette, 

ami együtt járt az ellátási szükségletek növekedésével.  

Egy harmadik, eddig nem említett piaci hatás a technológiai fejlődéssel kapcsolatos. A 

fogyasztási cikkeinek bonyolultságában növekedés figyelhető meg, ami a specializáció 

miatt szintén növeli az ellátásban résztvevő vállalatok számát.  

Ezt a három piaci tendenciát figyelembe véve megállapítható, hogy a termék árában és 

előállítási folyamatában mind jelentősebb szerepet kapnak a logisztikai költségek, azon 

belül is az ellátás. Ez maga után vonja azt a tendenciát is, hogy a vállalatok folyamatosan 

egyre több figyelmet fordítanak az ellátás hatékony megszervezésére, amelyben szerepet 

kapnak a saját belső vállalati környezetükön kívül a beszállítók, valamint a beszállítók 

beszállítói is. Ennek a területnek a vizsgálatával foglalkozik az ellátási lánc menedzsment 

(angolul supply chain management – SCM). 

1.1 Ellátási lánc menedzsment, mint új szakterület kialakulása 

Az ellátási lánc menedzsment kifejezést először tanácsadó cégek alkalmazták az 1980-as 

évek elején, ezután kezdték használni egyéb szakmai körök.[3] Az ellátási láncok 

modellezéséről szóló első tudományos cikkek az 1990-es évek elején jelentek meg. [4], 

[5], [6]. Ahogy ez a kutatási terület a logisztikai területeken belül fokozatosan 

önállósodott, úgy jelentkezett egyre nagyobb igény a terület lehatárolására, a témához 

kapcsolódó fogalmak pontos definiálására. 

1.1.1 Az ellátási lánc és a logisztika kapcsolata 

Gyakori ellentmondásokba ütközhetünk, amennyiben hazai szakirodalomban a logisztika 

és ellátási lánc kapcsolatát kívánjuk tisztázni. Mivel a logisztika, mint vállalati kutatási 

terület már régebb óta létezik, ezért szélesebb körű szakirodalommal rendelkezik. A 
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logisztika régebbi definíciói részterületként és egyben feladatként jelölnek minden ellátási 

tevékenységet. 

Az egyik legáltalánosabb és leggyakrabban használt definíció szerint a logisztika anyagok, 

információk áramlásának szervezése. Ennek a megfogalmazásnak az előnye, hogy rövid, 

lényegre törő, azonban nem írja le részletesen a logisztika feladatait, nem érinti annak 

határait, ezért számos szervezet és publikáció foglalkozik a logisztika pontosabb, 

részletesebb meghatározásával. 

Svájci Szövetségi Gazdaságkutató Intézet definíciójában már megtalálható egy 

optimalizációs igény is, továbbá az a tulajdonság, hogy különböző területeken átnyúló 

tevékenységet végez: 

„A vállalati logisztika a vállalat átalakítási folyamatában részt vevő anyag-, 

információ- és értékáramlás optimális biztosítását szolgáló – a vállalati célokra 

támaszkodó – területeken átnyúló feladatok és az azokból származó intézkedések 

összessége.” 

Az egyik legnagyobb, a logisztika területén működő intézményeket tömörítő szervezet, a 

Council of Logistics Management (USA) 1986-os definíciójában megtalálható a forrástól a 

végső felhasználóig terjedő vizsgálati igény, így lefedi az ellátási lánc vizsgálati témakörét 

is: 

„A logisztika azon tevékenységek összessége, amely nyersanyagok, félkész 

termékek és késztermékek – azok forrásától a végső felhasználóig terjedő – 

hatékony áramlásának, valamint az ezekhez kapcsolódó információknak 

tervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével foglalkozik, annak érdekében, 

hogy azok kiindulópontjukról a célpontjukhoz a végső fogyasztók igényeinek 

lehető legjobb kielégítése mellett jussanak el.” 

Léteznek azonban olyan definíciók, melyek teljesen egyértelműen a logisztika 

feladatkörébe, azaz a tevékenységei közé rendelik az ellátási lánc menedzsmentjét. Ilyen az 

Institute of Logistics (UK) 1994-ben megfogalmazott rövid definíciója: 

„A logisztika: 

• a források elhelyezése helyben és időben, 

• emberi, anyagi erőforrások meghatározása, 

• az egész ellátási lánc menedzsmentje.” 
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A szakirodalmak az ellátási lánc menedzsment kifejezést nagyon gyakran a logisztika 

szinonimájaként használták először, más esetekben a logisztika részterületeként működöt 

oly módon, hogy a vállatokon átívelő logisztikai feladatokat, problémákat az ellátási lánc 

problémaköreként jellemezték, ám mint logisztikai tevékenységet.  

A vállalati működés során felmerült ellátási lánccal kapcsolatos problémakör azonban 

merőben eltért a gyakorlatban megszokott logisztikai problémakörtől. Ennek oka, hogy az 

ellátási lánc, mint vizsgálati terület csak az 1980-as években kezdett elterjedni (ez 

természetesen nem azt jelenti, hogy addig nem létezett, csupán addig a vállalatok többsége 

nem tulajdonított neki komolyabb szerepet), addigra azonban a vállalatok logisztikai 

optimalizációja, a logisztikai problémakörökben történő gondolkodás már fontos 

tevékenység volt.  

Ezek a logisztikai feladatok azonban elsősorban a vállalatok belső logisztikai feladataira, 

ezen felül pedig legfeljebb az elsődleges input és output folyamatikra korlátozódtak. 

Ezekhez a problémákhoz képest az ellátási lánc menedzsment problématerülete merőben 

eltérő, a belső folyamatok helyett a külső folyamatokra történő koncentrációt igényli. 

Mivel a vállalati gyakorlatban alkalmazott logisztika területénél ez egy szélesebb, térben és 

időben kiterjedtebb terület, ezért kétséges az ellátási lánc menedzsmentet a logisztikai 

menedzsment alá rendelni. Vállalati gyakorlatban a fordítottja jellemző, az ellátási lánc 

menedzsment feladati között szerepelnek a logisztikai tevékenységek.  

A tudományos és a gyakorlatban alkalmazott fogalmak ezáltal gyakran eltértek egymástól. 

Ezen ellentmondás feloldására az előzőekben említett szervezet, a Council of Logistics 

Management 1998 októberében amellett döntött, hogy az általa alkotott logisztikai 

definíciót megváltoztatja, amivel tisztázza az ellátási lánc és a logisztika kapcsolatát: 

„A logisztika az ellátási lánc folyamatainak részeként áruk, szolgáltatások és a 

hozzájuk kapcsolódó információ áramlásának és tárolásának az előállítási ponttól 

a felhasználási pontig tartó tervezésével, megvalósításával és működtetésével 

foglalkozik a vevői igények szem előtt tartásával.” [7] 

Ezáltal a logisztikai tevékenységet egyértelműen az ellátási lánc komplexitásába integrálta. 

A szervezet testülete egy későbbi, 2004. július 15-ei ülésén további változtatások mellett 

döntött. Úgy határozott, hogy megváltoztatja a szervezet nevét Council of Supply Chain 

Management Professionals-ra, amivel már nevében is a logisztika helyett az ellátási lánc 

menedzsmentet hangsúlyozza ki. Ez a módosítás a szervezetben tömörülő tagok 
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megváltozott igényeit takarja, mivel az általuk végzett kutatási és szolgáltatási 

tevékenységek közül egyre több, ami a vállalati területen alkalmazott logisztika fogalmán 

túlnyúlik.  

 

1.1.2 Ellátási lánc definíciói 

Az ellátási lánc sokoldalú megközelítését számos szakmai publikáció definiálja. Az ellátási 

lánc elnevezés mellett találkozhatunk egyéb olyan kifejezésekkel is, amelyek a magyar 

szakirodalmakban nem honosodtak meg, vagy ritkán használatosak, de a vizsgálati 

területük megegyezik. Ilyen kifejezések a network sourcing [8], supply pipeline 

management [9], [10] value chain management [11] vagy a value stream management [12]. 

Mivel ezek a kifejezések egyrészt az ellátási láncot speciális szemszögből közelítik meg, 

másrészt használatuk kevésbé elterjedt, ezért a továbbiak során az értekezésben nem 

használom őket. 

Az alábbiakban azokat a fontosabb ellátási lánc meghatározásokat ismertetem, melyek 

véleményem szerint sajátságos gondolatokat fogalmaznak meg az ellátási lánc feladataival 

kapcsolatosan. Bár a definíciókat az egyes szerzők más és más oldalról közelítik meg, 

közös pont a vállalat külső környezetére történő fókuszálás.  

Az általam vizsgált legrégebbi definíciót Jones és Riley fogalmazta meg 1985-ben [13]: 

„Az ellátási lánc menedzsment egy integrált megközelítés arra vonatkozóan, 

hogy miként kell megtervezni és irányítani az anyagáramlását a beszállítóktól a 

végső felhasználókig.” 

Berry [14] definíciója szerint: 

„Az ellátási lánc menedzsment célja a bizalomépítés, piaci információk 

folyamatos koordinálása, új termékek közös fejlesztése, valamint a beszállítói 

bázis oly módon történő kialakítása, ami által szoros, stratégiai együttműködés 

lép fel az ellátási lánc szereplői között.” 

Ez a megközelítés az ellátási lánc szereplői közötti szoros kapcsolatot emeli ki, mint 

legfontosabb szempont.  

Tan [15] definíciója szerint: 

„Az ellátási lánc menedzsment az anyagellátás irányítása kezdve a nyersanyag 

fázistól egészen a végső termékig (esetleg tovább az újrahasznosítási, vagy 
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újrafelhasználási fázisig). Az ellátási lánc menedzsment arra összpontosít, hogy 

a vállalatok hogyan tudják hasznukra fordítani a beszállítóik által használt 

technológiákat, működési folyamataikat és egyéb képességeiket, melyek 

segítségével saját versenypozícióikat erősíthetik. Ez egy olyan vezetési filozófia, 

amely túllép a hagyományos, vállalaton belüli tevékenységeken és kereskedelmi 

partnereivel együtt törekszik a közös működési környezet optimalizálására és 

hatékonyságnövelésre.” 

A definíció sajátosságát a beszállítók versenypotenciáljának kiaknázási igénye adja, amit 

elsősorban az általuk használt modern technológia és üzemviteli folyamatok biztosítanak. 

Az 1. ábra szemlélteti az ellátási lánc menedzsmentfeladatainak összetettségét.  
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1. ábra: Az ellátási lánc menedzsment feladatai [16] 

1.2 Ellátási lánc, ellátási hálózat 

Egy adott termék előállításában résztvevő vállalatok közül számos egyszerre jelenik meg 

vevőként, majd valamilyen hozzáadott érték után eladóként (vagy más néven 

megrendelőként és szállítóként). Ezen vállalatok egymásba kapcsolódása szimbolikusan 

láncszerű, ahol is a kapcsolódási pontok az adás-vétel pontjai. A termék előállítója és 

felhasználója közötti kapcsolatot az ellátási lánc vizsgálja.  
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Az elnevezés azonban nem teljesen fedi egy vállalat teljes működési környezetét, mivel 

általában egy késztermékbe sokféle alapanyag épül be, melyeket többségében eltérő 

beszállítóktól vásárol az összeszerelő vállalat. Így ha egy termék teljes útvonalát 

szeretnénk követni az alapanyagtól a végső felhasználóig, akkor lánc helyett egy fa 

struktúrát kapnánk, ahol a végső fogyasztó a törzs, a gyártó, a beszállítók, valamint a 

beszállítók beszállítói pedig a fa ágai.  

A helyzetet tovább bonyolítja, ha nem a fogyasztótól indulunk ki, hanem az ellátás egy 

adott szintjéről, vagy esetleg egy termékcsoport ellátását vizsgáljuk. Ez esetben ugyanis 

egy olyan komplex gráffal lehetne leírni az ellátási tevékenységet, amely ellátási lánc 

helyett inkább emlékeztet ellátási láncok hálózatára, vagy röviden ellátási hálózatra. [17] 

 

2. ábra: Ellátási hálózat pontjai, élei [18] 
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Ebben az esetben a gráf pontjai az ellátásban résztvevő vállalatokat, míg a gráf útjai két-két 

vállalat közötti kapcsolatokat jelentik. A 2. ábra szemléltet egy ilyen ellátási hálózatot. Az 

ábráról leolvasható, hogy a kapcsolatok gyakran lehetnek akár kétirányúak is, azaz két 

vállalat között gyakran felcserélődhet az eladó-vevő szerep. Továbbá az ábra azt is 

megmutatja, hogy nem szükséges betartani az egyes ellátási szintek közötti közvetlen 

kapcsolatot, hiszen elképzelhető azonos szinten történő, vagy akár egy szintet kihagyó 

tranzakció is. 

Azonban mind a gyakorlatban, mind az elméleti kutatások terén az ellátási lánc kifejezés 

terjedt el. Ennek számos oka lehet, talán a legfontosabb a könnyebb alkalmazhatósága 

modellezés és egyéb vizsgálatok során. Az egyes ellátási pontok láncszerű kapcsolatánál 

ugyanis egy adott végterméket csak egy alapanyagra vezetünk vissza, és ezen alapanyag 

útján kísérjük végig a végtermék előállítási láncolatát (3. ábra). 

Gyártó Kiskereskedelmi egység

Szállítás Szállítás SzállításSzállítás

Beszállítók Disztribútor Vásárlók

Információ áramlás

Ellátási lánc optimalizálás

Információ áramlás

Információ áramlás

Információ áramlás

 

3. ábra: Ellátási lánc pontjai, élei  
forrás: saját szerkesztés 
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2 Ellátási lánc költségeinek modellezése 

Az alábbi fejezet írja le az ellátási láncban előforduló költségek modellezési lehetőségeit. 

A kezelhetőség végett itt számos olyan költségtől eltekintek, melyek ugyan jelentkeznek 

egy ellátási lánc működése során, ám a teljes költséghez képesti részarányuk elenyésző, a 

pontos érték meghatározása nehézkes és széles skálán mozog. Egy ellátási láncban 

található legfontosabb, részarányt tekintve a legnagyobb logisztikai költségek a szállítási és 

a készletezési költségek. A következő fejezetekben ezen költségek modellezési módszerét 

mutatom be. 

 

2.1 Szállítási költségek modellezése 

Az ellátási lánc szereplői közötti árumozgatás költségét számos tényező befolyásolja. 

Amennyiben modellezés szempontjából most eltekintünk a logisztikai szolgáltatás 

minőségi paramétereitől, a szállítási költségeket legjobban a szállítandó áru mennyisége és 

a szállítási távolság befolyásolja. 

 

2.1.1 Szállítási távolság modellezése 

Az egyszerű járatok útvonalmegtételének meghatározásához nincs szükség modellezésre, 

hiszen ott a feladó hely és lerakó hely közötti távolságból közvetlenül számítható a 

járattávolság. Az összetett járatok útvonaligényének meghatározása viszont összetett 

folyamat. Ennek a folyamatnak a modellezésére a Daganzo által lefektetett elvek [19] dr. 

Hirkó Bálint általi továbbfejlesztéséből indulok ki [20]. A modellt az alábbiakban röviden 

összefoglalom. 

A 4. ábra számítógéppel megtervezett körjáratok útvonalát mutatja. Megfigyelhetjük, hogy 

a járatok lehetőség szerint az egymáshoz közelálló pontokat látják el, s ezek a pontok 

egymástól elkülönülő területeken, úgynevezett körzetekben vagy mozaikokban vannak 

(bekarikázott részek). A pontozott vonallal megjelölt járatot külön kiemelten mutatja az 5. 

ábra. Ezen jól látható a járatok jellemző felépítése.  

A jármű az árukibocsátó helyről elmegy addig a körzetig, amely a meglátogatandó 

pontokat övezi. A körzetben megkezdi az áruterítést, s amennyiben azt valamilyen 

körülmény (például nyitvatartási idő) nem indokolja, a pontokat egymás után érinti, 
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lehetőleg mindig a legközelebbihez haladva. Az egy pontról induló és oda visszatérő terítő, 

begyűjtő, vagy a terítő-begyűjtő járatok tipikusan megállás nélkül mennek ki arra a 

területre, ahol a terítést, begyűjtést végzik, majd e tevékenység befejezése után szintén 

megállás nélkül térnek vissza a kiindulópontra.  

 

 

4. ábra: Számítógéppel optimalizált járatok útvonalai 
forrás: Paragon szimulációs szoftver 

Ennek megfelelően a járat hossza, az 5. ábra jelölésének megfelelően, a következőképpen 

írható fel, feltételezve, hogy a ki- és beállás távolsága azonos )( bk dd ≈ : 

 mk dd2j +=  (2.1) 
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dk 

db 

dm 

 

5. ábra: Egy tetsz őlegesen kiválasztott járat szerkezete 

A teljes területet ellátó járatok átlagos a mk dd2j += , összefüggéssel lehet felírni, ahol kd a 

kiállások, beállások, md pedig a terítési szakasz átlagos hossza.  

 

2.1.2 Áruterít ő járatok átlagos távolságának számítása 

2.1.2.1 A tényleges terítési útszakasz hossza 

Az 5. ábra mutatja, hogy a tényleges terítési terület elérésekor a jármű lehetőség szerint 

mindig a legközelebb fekvő érintendő ponthoz megy, mintegy körbejárja a területet, s 

abból visszaútban megközelítőleg ott lép ki, ahol a terítést megkezdte. 

Fedjük le a területet gondolatban egy négyzethálóval. A négyzetek száma legyen éppen 

annyi, ahány pontot az adott területen érinteni fogunk. Tegyük fel továbbá, hogy minden 

négyzetben csak egy meglátogatandó pont van, ahogyan azt a 6. ábra mutatja. Ha a terület 

nagysága T és ezen N pontot látogatunk meg egyetlen körjárattal, akkor ennek hosszát 

legegyszerűbben úgy becsülhetjük meg, hogy az egy pontra jutó négyzet élhosszát N-nel 

megszorozzuk. Ez az optimális körút hosszát valószínűleg túlbecsüli, ezért célszerű egy k 

korrekciós szorzót alkalmazni. 
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a 

 

6. ábra: Egy járat hosszának becslése 

 
NTk

N

T
Nkdm ⋅⋅=⋅=

 (2.2) 

Cristofides és Eilon [21] kutatásai szerint a k koefficiens értékét 0,75-re célszerű felvenni. 

Ezt az eredményt számos kutató is meghatározta, ellenőrizte, de néhányan más értékeket 

javasolnak. Daganzo [22] ugyanakkor úgy vélte, hogy nyújtott téglalap alakú területek 

esetén ennél jóval nagyobb együtthatóval indokolt számolni. 

Daganzo a terítési területet alapvetően két részre osztotta, amint azt a 7. ábra mutatja. (Jól 

megfigyelhető ennek a valószerűsége az 5. ábra által bemutatott tényleges járaton is.) A 

terítési körzetben az alsó vastag nyilak jelzik a központból érkező, illetve a terítést befejező 

jármű útjának irányát. A járat, amint az ábráról kivehető, a körzetbe megérkezve a 

centrumtól távolodva halad tovább, egészen addig, ameddig elér az érinthető pontok 

mintegy feléig, ekkor visszafordul, a centrumhoz közelítve meglátogatja az előző pontok 

szomszédságában fekvő vevőket. 
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7. ábra: Terítési útvonal hosszának becslése 

Az ábrán megjelöltük a P1 és P2 vevőket. Annak a valószínűsége, hogy vízszintes irányban 

nézve egy tetszőleges P2 pont X koordinátája nagyobb, mint a P1 pont x koordinátája, ha a 

P1 pontot rögzítjük: 

 

 
( ) ( )

w

x
xPXP −=> 112

 (2.3) 

 

Tekintve, hogy a P1 pont is tetszőlegesen választható, s ez független a P2 ponttól, ezért 

annak a valószínűsége, hogy két egymástól függetlenül kiválasztott két pont közül a 

második X koordinátája nagyobb legyen az első x koordinátájánál:  

 

 
{ }

2

1 






 −=>
w

x
xXP

, wx0 ≤≤  (2.4) 

 

Eszerint  
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2

11)( 






 −−=<=
w
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A várható érték pedig: 
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w
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w
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 −== ∫ ∫
 (2.7) 

 

Az y távolság várható értékét abból az ismert tényből vezethetjük le, hogy egy egyenes 

mentén véletlenszerűen felvett pontok száma egy kiválasztott szakaszban Poisson eloszlást 

követ, vagyis: 

 

 }{ ywy eeyYP ⋅δ−⋅λ− ==> , ha 0≥y , (2.8) 

 

ahol δ a vevősűrűség (pont/területegység), s ha az egyes körzetekben a sűrűség azonosnak 

vehető fel, akkor ezt az összes vevő és a terület hányadosaként számíthatjuk: TN /=δ . 

 

Eszerint tehát az y távolság eloszlásfüggvénye: 

 

 { } yweyYPyF ⋅−−=<= δ1)(  (2.9) 

– ahonnan a várható érték: ( ) 1)( −= wyE δ .     

 

Végeredményben a várható távolság két tetszőleges, de szomszédos pont között (rácsos 

hálózat esetén): 

 

 w

1

3

w
)w(d grid

⋅δ
+=

 (2.10) 
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Látható, hogy a várható távolság a w körzet-félszélesség függvénye. Feltételezhető, hogy a 

járatok a legjobb megoldással készülnek, azaz optimális alakú körzeteket látnak el. Ennek 

meghatározásához differenciálni kell a várható távolságra kapott kifejezést, s az eredményt 

kell egyenlővé tenni nullával: 

 

 
0

w

1

3

1
)w(d

2
, =

⋅δ
−=

 (2.11) 

, vagyis az optimális (téglalap) alakú körzet szélességének fele:  

 

 δ
= 3

w grid
opt

  (2.12) 

 

Bevezetve az egy pontra (vevőre) jutó négyzet alakú terület oldalhosszának fogalmát 

legyen: 

 

 δ
1==

N

T
a

 (2.13) 

 

Ezzel 

 
a

aaa
d grid

opt ⋅==+⋅= 15,1
3

2

33

3

 (2.13) 

 

Az euklideszi (légvonalban mért) távolságok ennél nyilván kisebbek. A 6. ábra szaggatott 

vonallal jelölt légvonalbeli távolságok várható értékét úgy kapjuk, hogy azt elosztjuk a 

rácsos hálózat és az euklideszi hálózat adatai közötti eltéréseket megadó átlagos 

szorzótényezővel. A szorzó egy adott esetben: 

 

 2,1

2,1

d

)cos(sind α+α⋅
=α

 (2.14) 
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E távolságok átlaga pedig: 

 

 
∫

π

=αα+α
π

=α
2

0

274,1d)cos(sin
2

 (2.15) 

Fentiekkel a keresett átlagos légvonalban mért távolság két tetszőleges pont között a 

körzetben: 

 

 
aad eukl

opt ⋅=⋅= 9,0
274,1

15,1

 (2.16) 

 

Amint az eredményből látható, a Daganzo által javasolt k szorzó számottevően eltér a 

mások által javasolt értékektől. Ezt a szorzót akkor indokolt használni, ha a körzetek 

területe elnyújtott téglatesthez hasonló.  

A k konstans értékére tett javaslatokat összegezve megállapíthatjuk, hogy ennek nagysága 

0,75…0,9 között választható. A konkrét érték szerint függ: 

• a választott távolság-mértéktől (légvonalban mért, négyzet- vagy körhálós), 

• az úthálózat tényleges kialakításától, az utak vonalvezetésétől, 

• a körzetek alakjától, „karcsúságától”. 

2.1.2.2 A terítési terület távolsága a központtól 

Kiindulásként feltételezhető, hogy az ellátási terület kör alakú, sugara R. Az árukat ennek 

középpontjából (C) kell kivinni a területen véletlenszerűen, de egyenletes valószínűséggel 

elhelyezett N számú vevőhöz (ponthoz). A vevők helyét a területen x,y koordinátájuk adja 

meg, az egyenletes elosztás azt jelenti, hogy minden lehetséges x és y érték 

előfordulásának ugyanakkora valószínűsége van. A vevők igényei egyenlők, és egységnyi 

nagyságúak. Ezt mutatja a 8. ábra. 

Az egyes pontok közötti távolságokat kiindulásképpen légvonalban mérjük (euklideszi 

távolságok).  
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 R 
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 dx 

 

8. ábra: Átlagos eljutási távolság meghatározásának elve 

A centrumból a szürkével jelölt igen kis szélességű (dx) sáv minden pontjához x távolság 

megtételével jutunk el. Összesen 2xπ ilyen pont van. Mivel r ≤ x ≤ R, ezért az átlagos 

szállítási távolság, irányjáratokat feltételezve a következő integrállal számítható:  
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 (2.17) 

 

Ha r = 0, akkor 

 

  
RRdkör

k ⋅=⋅= 667,0
3

2

 (2.18) 

 

Ezt az elméleti úton megállapított értéket szimulációs elemzések, gyakorlati tapasztalatok 

is alátámasztják. Mondható, hogy ha a területen lévő pontok véletlenszerűen vannak 

elosztva, akkor egy tetszőleges pont távolsága a centrumtól : 

• kör alakú terület esetén 2/3⋅R, ahol R a terület sugara 

• négyzet alakú területre 0,383⋅a, ahol "a" a négyzet oldalhosszúsága 
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2.1.2.3 A terítő járat hosszának becslése 

A 9. ábra felvázolja egy jellemző terítő járat alakját. Az előzőekben leírtak szerint a járat 

hossza legegyszerűbben úgy becsülhető meg, hogy a két jól elkülöníthető távolságot külön-

külön kell becsülni. Ha az ellátási terület megközelítőleg kör alakú, és ezen összesen J 

járatot kell indítani, akkor az előző pontban levezetett összefüggések szerint az átlagos 

járathossz a következőképpen számítható: 

 

 J

NR
Rddj mk

kör ⋅⋅⋅+⋅⋅=+=
275,0

667,022
π

 (2.19) 

 

Kimenő „szár”
(line-haul)

Visszatérő „szár”  
(back-haul) 

Terítés 
a körzetben 
(peddling) 

 

9. ábra: Egy járat várható hosszának számítása 

Itt nyilván πR2 = T. Tekintve, hogy 2⋅0,667=1,334 és 0,75⋅π =1,329, vagyis a két érték 

közel egyenlő, ezért a becslési hibahatáron belül van, ha ezt az összefüggést gyakorlati 

számításokhoz egyszerűbb alakban fogalmazzuk meg: 

 

 
)1(33,1

J

N
Rjkör +⋅⋅=

  (2.20) 

 

Legyen a terítést végző jármű teherbírása G (homogén járműpark). Ekkor, ha egy vevő 

átlagosan q mennyiséget rendel, egy járat legfeljebb G/q vevőt tud meglátogatni. 

Kiindulásként feltételezhetjük, hogy G-t úgy választjuk meg, hogy annak kapacitása a 

centrumtól legtávolabb fekvő körzetben is teljes mértékben kihasználható. Ekkor: 
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)1(33,1

N

N

q

G
Rjkör +⋅⋅=

,  (2.21) 

mert a területen nyilván 
G

qN
J

⋅=  járatot kell indítani. (Ez a gyakorlatban természetesen már 

csak ritkán valósul meg, hiszen ez azt jelenti, hogy minden járatot teljes terheléssel 

indítunk.) 

 

Tekintve, hogy 
π
T

R= , ezért az átlagos járathossz másként is felírható: 

 

 
)

11

3

4
(

3

4

3

2
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Nq

G
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N

T

q

G
k

T

N

T

q

G
k

R
j kör ⋅⋅+=⋅⋅+=⋅⋅+⋅=

ππ  (2.22) 

 

Figyeljük meg, hogy 752,0
1

3

4 =
π

, és ha k = 0,75, akkor ez a két érték megegyezik, vagyis 

kiemelhető. A gyakorlati számításokhoz javasolt egyszerű formula tehát a következő lesz: 

 

 
)1(75,0

N

N

q

G
Tj ⋅+⋅=

  (2.23) 

 

Kicsit eltérő eredményt kapunk, ha a járatok tényleges terítési részének hosszát a Daganzo 

által javasolt 0,9-es szorzóval számítjuk, mert ezek a területek inkább elnyújtott téglalap 

alakúak.  

Ha az alapterületet négyzet alakúnak tételezzük fel, s figyelembe vesszük, hogy a négyzet 

alakú területre Vaughan [27] szerint egy pont átlagos távolsága a központtól a⋅383,0 , ahol 

„a” a négyzet oldalhossza. Ezekkel a feltételezésekkel az átlagos járat hosszúsága: 

  

 J

NT
Tddj mknégyzet

⋅⋅+⋅⋅=+= 9,0
383,022

 (2.24) 
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, illetve 

 
)175,11(766,0

N

N

q

G
Tj négyzet ⋅+⋅⋅=

 (2.25) 

 

Ameddig a járatokat végző gépjárművek teljes teherbírás-kihasználását nem korlátozzák 

külső körülmények (limitált foglalkoztathatósági idő, szűk járműfogadási időablakok stb.), 

addig a levezetett összefüggések kielégítően pontosak, a valóságos értékektől csak néhány 

%-kal eltérő eredményeket adnak.  

Az eredmények kismértékben függnek a körzet alakjától: körre, négyzetre, háromszögre és 

amorf síkidomra végzett kísérletek igazolták, hogy az összefüggés viszonylag kis N mellett 

is a valóságoshoz nagyon közeli eredményt ad. Ez azt jelenti, hogy a levezetett képletekkel 

a valóságos (amorf) területekre is jó becsléseket kaphatunk. 

2.2 Készletezési költségek modellezése 

A készletek az ellátási láncban fontos szerepet töltenek be, ezért elengedhetetlen ezek 

alakulásának pontos tervezése annak érdekében, hogy a kapcsolódó költségek alacsonyan 

legyenek tartva, mindemellett az egyes folyamatok biztonsága a kellő szinten maradjon. 

 

2.2.1 Biztonsági készletek 

A biztonsági készletek szerepe a készletgazdálkodásban elsődleges fontosságú. Biztonsági 

készletre (tartalékra) azért van szükség, mert a kereslet és az utánpótlás terén egyaránt 

véletlen események, hatások befolyásolhatják a terveket, elképzeléseket. A véletlen 

hatások tükröződhetnek mind a mennyiségekben, mind az időkben. A készletgazdálkodási 

menedzsmentnek meg kell előznie a véletlen hatások miatti problémák keletkezését, fel 

kell készülnie az ilyen jellegű problémák kezelésére. 

A biztonsági készlet feladata, hogy elkerüljük a hiányt azokban az esetekben, amikor a 

megvalósuló kereslet vagy utánpótlás nem a tervek szerint történik. Az utánpótlás 

időigényes, s ezért kell előre a megrendelést feladnunk.  

Tételezzük fel, hogy egy adott vállalat a készletezési rendszerébe nem épít be biztonsági 

készletet. Ha az átfutási idő alatt a kereslet változik, akkor a 10. ábra szerinti lehetőségek 

fordulhatnak elő. 
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Készlet 
 
 
Pótlás 
rendelés 

 A  Id ő  B   C  

 T p 

 

10. ábra: A kereslet véletlenszer ű változása 

Az ábra folyamatos keresletet mutat. Amikor a készlet elérte a jelzőszintet, az utánpótlást 

megrendelték. Szokásosan az utánpótlás beérkezéséig Tp időre van szükség. Ha a véletlen 

nem szól közbe, akkor a készlet a „B” időpontban fogy ki, pontosan akkor, amikor a pótlás 

megérkezik. 

Bizonyos, előre nem látható esetekben, a rendelést követően a kereslet a vártnál nagyobb 

lehet. Ekkor a készletek már azelőtt elfogynak, mielőtt a pótlás megérkezne („A” eset). 

Nyilvánvaló, hogy ekkor áruhiány keletkezik, az igényeket nem lehet egy darabig, a „B” 

időpontig, kielégíteni. 

Máskor a kereslet lecsökkenhet, ezt jelzi a „C” vonal. Ebben az esetben nem keletkezik 

hiány, de gondok ekkor is felléphetnek abban az esetben, ha a rendelés mennyisége éppen 

megegyezik a raktár kapacitásával. Amikor ez a mennyiség beérkezik, akkor a raktárban 

még marad készlet, s így az új áru csak körülményesen helyezhető el. 

 

Készlet 
 
 
Pótlás 
rendelés 

 A  Idő  B  C 

 Tp Hiány 

 

11. ábra: Az átfutási id ő véletlenszer ű változása 
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A 11. ábra arra mutat példát, hogy nemcsak a kereslet, de az utánpótlás átfutási ideje is 

változhat. Ez hasonló problémákat okoz, mint a kereslet véletlenszerű változása. Az „A” 

eset azt mutatja, amikor az utánpótlás a Tp szokásos átfutási időnél hamarabb érkezik be. 

Ekkor az új szállítmány esetleg nehézkesen helyezhető el a raktárban kapacitásgondok 

miatt. A „C” esetben az utánpótlás valamilyen véletlen esemény miatt késik. Ez a B-C 

időszakaszban nyilvánvaló hiányt okoz. 

Megemlíthető, hogy egyes esetekben más egyéb hatás miatt is felléphet hiány. Tegyük fel 

például, hogy a kereslet az előrejelzések szerint alakul, s a pótlás is időben érkezik, de a 

beérkezett küldeményben sok a minőségileg rossz, hibás áru, esetlegesen a szállítmány 

valamilyen hiba folytán nem a rendelt árut tartalmazza. Ekkor, ha azok időben nem 

pótolhatók, hiánnyal kell számolnunk. 

 

2.2.2 A hiány következményei 

A hiány sok problémát okoz. A legfontosabbak: 

• a hiány időszakára eső megrendelések elvesztése, 

• vevők (jövőbeni megrendelések) elvesztése, 

• a vállalat hírnevének csorbulása, a partnerek jóindulatának (goodwill) elvesztése, 

• kieső munkaidő (gépeknél, dolgozóknál), 

• a veszteségek kiküszöbölését, csökkentését célzó operatív intézkedések (többlet) 

költsége (gyors, kis tételű pótszállítás, vevők igényének távolabbi raktárból történő 

kielégítése stb.). 

 

A vállalat egyik célja tehát az, hogy a felsorolt káros következményeket elkerülje. A hiány 

bekövetkeztének valószínűségét leginkább készletszint növelésével, azon belül is a 

biztonsági készletek növelésével lehet csökkenteni. Tudjuk azonban, hogy a készletek 

növelése költségemelkedéssel jár. Az optimális biztonsági készlet mértékét elvileg ezért a 

hiányköltségek és a készletezési költségek alakulásának figyelembevételével, a 

logisztikában gyakran alkalmazott optimális kompromisszumkeresés (trade-off) 

módszerével határozhatjuk meg. 
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K ölt-
ségek 

Ö sszes költség 

    O pt. b izt. készl. B iztonsági készlet 

K észlettartási 
kö ltségek 

H iány- 
kö ltségek 

 

12. ábra: Az átfutási id ő véletlenszer ű változása; Forrás: Logisztika I-II. 

 

2.2.3 Szolgáltatási színvonal 

Ha készlethiányunk van, nem, vagy csak késedelmesen tudjuk vevőink igényeit kielégíteni, 

nem tudjuk a felkínált szolgáltatást nyújtani. Ez másképpen azt jelenti, hogy 

szolgáltatásunk színvonala egy bizonyos vevő esetében az elvárt szint alatt van. A 

készletgazdálkodásban a biztonsági készletet többnyire nem a 12. ábra által bemutatott 

séma szerint határozzuk meg, hanem azt egy általunk rögzített, elérni és megtartani 

szándékozott szolgáltatási szintből vezetjük le.  

A szolgáltatási színvonalat tágan értelmezzük. Szolgáltatási hiányosságnak tekinthetjük 

például, ha egy általunk gyártott termék áruhiány miatt nem kapható, bár a piacon szükség 

lenne rá. A logisztikai rendszerek teljesítményei különböző logisztikai szolgáltatások, ezért 

a költségek minimalizálása mellett (vagy a helyett) egy másik fő cél a szolgáltatási 

színvonal növelése.  

2.2.4 A szolgáltatási színvonal elemei 

Néhány jellemző ismérv, amely alkalmas lehet a szolgáltatási színvonal mérésére: 

• az átfutási idő, 

• a szolgáltatás megbízhatósága, 

• a szolgáltatás rugalmassága,  

• a szolgáltatás minősége.  
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Az átfutási idő a megrendelés vételétől az árunak a megrendelőhöz való eljutásáig tart. A 

rövid átfutási idő a megrendelő szempontjából fontos, mivel kisebb mennyiségű 

átlagkészlet fenntartását teszi lehetővé. 

Az átfutási idő több részből áll, ezek közül jelentősebb időkategóriák a következők: 

• rendelés-feldolgozási idő, 

• komissiózási idő, 

• csomagolási idő, 

• rakodási idő,  

• tényleges továbbítási idő, 

• áruátadás-átvétel ideje. 

 

A szolgáltatás megbízhatósága annak a valószínűségét fejezi ki, hogy a szállító a vállalt 

teljesítés rögzített, megígért paramétereit betartja-e. Ennek egyik eleme a szolgáltatás 

bekövetkezésének idejére, a másik tartalmára vonatkozik.  

A szolgáltatás időbeli megbízhatósága ezek szerint jelentheti azt a százalékot, amely 

számszerűen mutatja, hogy a nyújtott szolgáltatás mekkora részaránya valósult meg a 

megígért feltételekkel.  

A szolgáltatás tartalmára vonatkozó megbízhatóságot szokás szolgáltatási készségnek is 

nevezni. A szolgáltatási készség azt fejezi ki, hogy a megrendelt árut leszállítják-e, vagy a 

felkínált áru, szolgáltatás stb. elérhető-e. Az áruhiány tehát egyértelműen rontja a 

szolgáltatás megbízhatóságát, hiszen a megígért szolgáltatás meghiúsul vagy késve valósul 

meg. 

A szolgáltatás rugalmassága azt jelzi, hogy a logisztikai rendszer (szolgáltatás) milyen 

mértékben képes alkalmazkodni a megrendelői igények változásaihoz (pl. rendelési 

tételnagyság, szállítási idő, sajátos vevői igények figyelembevétele stb.).  

2.2.5 A szolgáltatási színvonal optimalizálása 

A logisztikai színvonal növelésével egyidejűleg rendszerint növekszenek a logisztikai 

rendszer működésének költségei is. A 12. ábra mintájára elkészíthető az optimális 

szolgáltatási színvonal meghatározásának elvi sémája (13. ábra). 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.007



31 

 
Költ-
ségek 

Összes költség 
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Szolgáltatási 
hiányosságok 
miatti költségek 

 

13. ábra: Optimális szolgáltatási színvonal kiválasztása 

Már az optimális biztonsági tartalék számításának a 13. ábra bemutatott elvi módszerére is 

azt mondtuk, hogy a gyakorlatban nehezen alkalmazható.  

Ez a megállapítás fokozottan igaz az optimális szolgáltatási színvonal meghatározására, 

hiszen a szolgáltatás hiányosságai miatt bekövetkező költségek még nehezebben 

számíthatók, mint a hiány miatt fellépő költségek, amelyek a szolgáltatási költségek egyik 

összetevőjét jelentik. 

2.2.6 Biztonsági készlet meghatározása véletlenszer űen változó igények 

esetén 

A számítások azon alapulnak, hogy az igények előre becsülhetők és a tényleges kereslet 

ezen igényeknek meg fog felelni. Ha azonban a megvalósuló kereslet eltér az előre 

jelzettől, akkor véletlenszerűen változó igényekre kell a biztonsági készlet célszerű 

nagyságát meghatároznunk.  

2.2.7 Az igények szórása 

Tekintve, hogy a számítások alapvetően az igények előre becslésén alapulnak, ezért 

bizonytalan kereslet esetén azok csak becsülhetők. Feladatunk ezért először az, hogy 

meghatározzuk a becslés pontatlanságát, az előrejelzés hibáját.  

Bár az igények a célidőszak alatt sokféle törvényszerűség szerint változhatnak, az esetek 

túlnyomó többségében a változások az átlagos érték körül normális eloszlás szerinti 

értékeket mutatnak. Ez másként azt jelenti, hogy az átlagértéktől felfelé és lefelé körülbelül 

ugyanakkora eltéréseket, ugyanolyan gyakorisággal tapasztalunk.  
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14. ábra: Normális eloszlássál jellemezhet ő rendelések 

 

Normális eloszlás esetén az átlag (másképpen a várható érték) körül a ténylegesen 

bekövetkező rendelések szimmetrikusan helyezkednek el. Láthatjuk, hogy a 14. ábra 

bemutatott „harang-görbe” lehet laposabb, ill. csúcsosabb. Ha a görbe lapos, elterülő, 

akkor az igények nagyon eltérnek a várható értéktől. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az 

igények szórása nagy. Ellenkező esetben, a görbe „kicsúcsosodik”, ami azt jelzi, hogy a 

rendelések szórása az átlag körül kicsi. Ezt mutatja az ábrán a szaggatott vonallal rajzolt 

görbe. 

2.2.8 A normális eloszlás szórása 

A normális eloszlás egyik jellemzője az átlagtól való eltérés mértéke. Ezt a szórás 

nagysága jellemzi.  

 
n

d 2

=σ  (2.22) 

ahol σ  a szórást, d az eltérést, n pedig az elemszámot jelöli. 

2.2.9 A biztonsági készlet meghatározása 

A normális eloszlás sajátosságából adódóan a rendelések 68,3 % az átlagos rendeléstől 

maximum egy szórásegységnyi távolságra helyezkedik el. 
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15. ábra: Tapasztalati gyakoriságok százaléka normál eloszlás esetén 

A 15. ábra mutatja, hogy normális eloszlás esetén a µ±2σ környezetébe a tapasztalt értékek 

95,5%-a esik. 

Sok esetben a korai vagy a szükségesnél nagyobb utánpótlás nem okoz gondot, mert a 

raktárban az árut el lehet helyezni. Ekkor tényleg csak a hiányra kell koncentrálnunk, ami 

akkor keletkezik, ha a vártnál később kapunk pótlást (pl. nagyobb volt a kereslet a 

becsültnél és ezért a készlet korábban fogyott el, vagy az utánpótlás késett). Ilyenkor 

elegendő a 16. ábra jobb oldalát figyelni. 

Tegyük fel például, hogy a biztonsági készletet a szórás kétszeresére vesszük fel. Ekkor 

100 esetben mintegy 98 alkalommal elegendőnek fog bizonyulni a biztonsági készlet, és 

ezt az időszakot alapul véve átlagosan csak 2-szer fog előfordulni készlethiány. Ezt mutatja 

a 16. ábra. 
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  ≈≈≈≈ 98%   ≈≈≈≈ 2% 

 

16. ábra: Tapasztalati gyakoriságok százaléka normál eloszlás esetén 
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Normális eloszlású igény esetén, a különböző szolgáltatási szintekhez megfelelő 

statisztikai táblázatokból meghatározható az a koefficiens, amellyel a szórást megszorozva 

a szükséges biztonsági készlet nagysága meghatározható. 

A táblázat szerint, ha megelégszünk 95%-os biztonsággal, valamint az átlagos felhasználás 

a vizsgált időszakra 100 egység, akkor a biztonsági készlet nagysága:  

Kbizt(95%) = 100⋅1,65 ≈ 17 egység.  

Tervezett szolgáltatási színt 
(%) 

A szórás szorzószáma 

75 0,67 

80 0,87 

85 1,04 

90 1,28 

95 1,65 

98 2,05 

99 2,33 

99,5 2,57 

99,99 4,00 

1. táblázat: Adott szolgáltatási szinthez tartozó koefficiens 

Ha feltételezzük, hogy a szolgáltatási színvonalat leginkább a hiány befolyásolja, akkor azt 

mondhatjuk, hogy a szolgáltatási színvonal a biztonsági készlet függvénye. Minél nagyobb 

a biztonsági készlet, annál jobb a szolgáltatás.  

A biztonsági készlet meghatározására bemutatott számítási eljárás akkor igaz, ha a rendelés 

átfutási ideje megegyezik a vizsgálathoz figyelembe vett időszakasz-egységgel.  

Amennyiben az átfutási idő ennél nagyobb (pl. a megrendelt áru csak három hét alatt 

érkezik meg), a szükséges biztonsági készletet nagyobbra kell felvenni. Hasonlóképpen a 

vizsgálati időszakasz-egységnél rövidebb idejű utánpótlás esetén a biztonsági készlet a 

fenti módon számítottnál kisebb lehet.  

2.2.10 Biztonsági készlet meghatározása véletlenszer űen változó igények és 

utánpótlás esetén 

Az előző fejezet azzal az esettel foglalkozott, amelyben az igény változott, de az utánpótlás 

determinisztikus maradt. Az utánpótlás is érkezhet azonban a vártnál korábban, de később 
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is. A hiány szempontjából itt is elsősorban az az érdekes, amikor a megrendelt áru a 

tervezettnél később érkezik meg. 

Az utánpótlás nemcsak érkezési idejében, hanem „tartalmában” is bizonytalan lehet. Ha a 

kértnél kevesebb, vagy nem a rendelt minőségű áru érkezik, akkor az esetek többségében a 

probléma gyors utánrendeléssel kiküszöbölhető. A szolgáltatás színvonala szempontjából 

az igazi nagy gondot tehát a késedelmes szállítás jelenti. 

Ha feltételezzük, hogy az utánpótlási idő is normális eloszlást követ, akkor az utánpótlás 

csúszását a 17. ábra mutatja be. 
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17. ábra: Az utánpótlási id ő változása 

Az ábra jobb oldalán látható haranggörbe azt mutatja, hogy a rendelések átlaga érkezik 

csak időben. (A rendelések fele későn, másik fele korán jön meg.) Ezen elvileg segíthetünk 

oly módon, hogy a rendeléseket korábban adjuk fel. Ezt az esetet mutatja a szaggatott 

haranggörbe, hiszen ekkor gyakorlatilag mindig megérkezik a pótlás a kívánt időre.  

Ennek a megoldásnak hátránya, hogy meghosszabbítja a rendelések előrebecslésének 

idejét, s ezáltal azt pontatlanabbá teszi. A szokásos védekezés a késői szállítás miatt fellépő 

hiány ellen tehát itt is a biztonsági készlet létrehozása, fenntartása lehet. Ha a biztonsági 

készletet növeljük, a hiány előfordulásának lehetősége csökken. 

2.3 A készletezési rendszer költségei 

A készletezési rendszer költségeinek vizsgálatakor a közvetlen ráfordítások mellett 

figyelembe kell venni a vállalkozás egészét érintő hatásokat is, mint a befektetett (lekötött) 

tőkét, az esetleges veszteségek, hiányok miatti többletkiadásokat. A készletezés költségeit 

a vizsgálatokhoz a következőképpen szokás csoportosítani: 
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• a készlettartás költségei (a készletek tárolásával, kezelésével stb. kapcsolatos 

kiadások, vagyis a készletek, mint fizikai tárgyak állapotának megőrzése érdekében 

felmerült költségek, valamint a termékek értékjellegéhez kapcsolódó költségek 

tartoznak ide); 

• a készletpótlás költségei (a készletek létrehozásának, szállításának, rendelésének 

stb. költségeit soroljuk e csoportba); 

• a hiányköltségek (ezek alapvetően lehetnek konkrét veszteségek, ill. a hiány miatt 

elvesztett lehetőségek). 

A készlettartási költségek 

A készlettartási költségeket két nagy alcsoportra oszthatjuk, tekintettel arra, hogy a 

készletek egyrészt fizikai tárgyak, másrészt értéket képviselnek. 

A készletek fizikai jellegéhez kapcsolódó költségek: 

• raktárak, tárolóterületek fenntartási, üzemeltetési költségei és ezek 

értékcsökkenése; 

• a tárolással kapcsolatos anyagmozgatás ráfordításai (ki- és betárolás, komissiózás 

stb.); 

• tárolási veszteségek (beszáradás, minőségromlás stb.); 

• raktári adminisztráció költségei. 

A készletek érték jellegéhez kapcsolódó költségek: 

• a készletekbe fektetett tőke jövedelmezőségi normája; 

• a készletezési rendszer tárgyi eszközei (épületek, gépek stb.) által lekötött tőke 

jövedelmezőségi normája; 

• készletek avulási, értékcsökkenési vesztesége; 

• biztosítási kiadások. 

A termék értékéhez kapcsolódó költségei között kiemelkedő szerepe van a készletekbe, 

mint inaktív eszközökbe történő tőkebefektetésből adódó alternatív költségnek.  

A hiány költségei 

A hiányköltségek alapvetően két területen jelentkeznek.  
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Vállalaton belüli hiányköltségek estén a termelés menetét, technológiáját befolyásoló 

készlethiányok a termelési kapacitások kihasználatlanságán vagy a termelési eljárások 

átalakításán keresztül befolyásolják a költségeket. Ezek a készlethiány miatt felmerülő 

belső költségek. 

A készlethiányok külső hatásai a vállalkozás piaci helyzetét károsan befolyásoló, nehezen 

felmérhető és inkább hosszútávon jelentkező hitelvesztés, imázsromlás, illetve az ezek 

kiküszöbölése érdekében tett intézkedések viszonylag pontosan kimutatható költségei 

(kötbérfizetés, rendkívüli szállítások költségei, stb.). 

A termelést akadályozó készlethiány költségei (belső készlethiány-költségek): 

• tárgyi eszközök (gépek) kihasználatlansága; 

• a munkaerő kihasználatlansága, ill. a ténylegesen felmerülő túlóraköltségek; 

• a termelés átszervezéséből adódó költségek. 

A vállalat piaci helyzetét befolyásoló, ill. ennek kiküszöbölését célzó tevékenységek 

költségei (külső készlethiány-költségek): 

• goodwill veszteség; 

• elmaradó, vagy később jelentkező nyereség; 

• rendkívüli utánpótlás többletköltségei; 

• kötbér költségek. 

A készletpótlás költségei 

A készletpótlás költségeit is két fő alcsoportra bonthatjuk. Egyrészt beszélhetünk a 

beszerzendő készletek vételáráról, amelyeket a szállítóknak kell megtéríteni, ill. az előző 

„külső” költségeken felüli „belső” költségekről, amelyek a beszerzések lebonyolításának 

konkrét ráfordításait, a rendelések adminisztrációs költségeit, ill. az árutovábbításra 

fordított kiadásokat takarják.  

A beszerzési költségek közé sorolhatók: 

• vételár, 

• esetleges vám- és adóterhek. 

A lebonyolítási költségek a következők lehetnek:  
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• rendelés, utánpótlás adminisztrációs költségei; 

• árutovábbítási költségek (szállítás, rakodás); 

• árukezelési költségek (átvétel, minőségellenőrzés, reklamáció stb.). 

2.4 Készletezési költségmodellek 

2.4.1 Gazdaságos rendelési mennyiség meghatározása 

A gazdaságos rendelési tételnagyság kiszámítására alkalmazott modellek többségének 

alapja az EOQ (Economic Order Quantity) modell. Ez a modell alapvetően 3 változó 

alapján határozza meg a gazdaságos rendelési tételnagyságot: 

• a készlettartás költségei 

• a készletpótlás költségei 

• a termék forgalmának intenzitása 

Legyen: 

kk – a készlettartás költsége időegységre vetítve 

kr – a készletpótlás költsége rendelésszámra vetítve 

f – a termék forgalma időegységre vetítve 

q – gazdaságos rendelési mennyiség 

Ez esetben a készlettartási költség a figyelembe vett időegység alatt: 

 kk k
q

K ⋅=
2

 (2.23) 

A rendelési költség pedig: 

 
q

kf
K r

r

⋅=  (2.24) 

Az összköltség (Total Cost-TC): 

 q

kf
k

q
TC r

k

⋅+⋅=
2   (2.25) 

TC-nek ott van szélsőértéke, ahol (2.25) q szerinti deriváltja megegyezik 0-val. 
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A függvény monotonitásából megállapítható, hogy a függvénynek minimuma van. A 

minimum helye pedig: 

 
k

r

k

fk
q

2=  (2.27) 

Mivel mind Kr és Kk egyaránt egyenesen arányos a forgalommal, vagyis a fajlagos 

készlettartási és fajlagos rendelési költség volumentől független, ezért alkalmatlan a 

volumennövekedéssel vagy esetleges csökkenéssel járó fajlagos készlettartási költségek 

valós modellezésére. 

2.4.2 Költség alapú készletszint optimalizálás 

Egy másik készletoptimalizáló modell az angol szakirodalomban Newsvendor modellként 

ismeretes összefüggés. Ez a modell  

kf – állandó költség 

kv – változó költség 

kk – készlettartási költség 

q – rendelési mennyiség 

x – kezdő készlet 

p – hiányköltség 

E[D] – D változó várható értéke 

D – kereslet nagysága a termékre 

Teljes készletezési költség: 

 
)]0,[max()]0,[max()( DqEkqDpExqkkTC kvf −+−+−+=

 (2.28) 

Az itt található költségek szintén egyenesen arányosak a kereslettel, vagyis fajlagosan 

állandóak, vagyis a modell alkalmatlan a valós készletezési költsek modellezésére. 

2.4.3 Készletezési költségmodell gyakorlati alkalmazásai 

Az általam vizsgált készletmodellek mindegyikében megtalálható a kk készletezési költség 

együttható, ami egy tárolási egység egy időegységre vetített tárolási költségét jelenti. Ezen 
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együttható alkalmazásának alapelve szerint a készletezési költség nagysága egyenesen 

arányos a tárolt árumennyiséggel és a tárolási idővel. Egy vállalati példán keresztül 

vizsgálom meg ennek a szabálynak a gyakorlati alkalmazási lehetőségét.  

2.4.3.1 Költségek csoportosítása 

A kiválasztott vállalat komplex logisztikai szolgáltatásokat kínál a piacon, melyek közül a 

legfontosabb tevékenység a szállítmányozás, fuvarozás, és a raktározás. Ezen 

tevékenységhez kapcsolódó költségek vizsgálata során számos esetben nem lehet 

eldöntetni, hogy az üzletágak milyen arányban felelősek egy adott kiadásokért. A 

raktározási, azon belül a már említett készlettartási költség meghatározásához azonban 

elengedhetetlen az összes olyan költség összegyűjtése, melyek finanszírozása a 

készletezési tevékenység által történik. Ennek szerkezetét az alábbiakban mutatom be: 

A raktári tevékenységhez kapcsolódó költségek alapvetően két csoportra bonthatóak: 

• a raktározáshoz közvetlenül kapcsolódó költségek 

• a raktározáshoz követve kapcsolódó költségek 

A raktározáshoz közvetlenül kapcsolódó költségeknek nevezzük azokat a ráfordításokat, 

amelyek a raktári munkavégzéssel kapcsolatosak, közvetlenül a tevékenység során 

jelentkeznek. Ezeket a költségeket teljes egészében a raktári tevékenység bevételéből kell 

fedezni.  

Az alábbi költségeket tekintem közvetlen költségeknek: 

• raktári dolgozók bérköltsége 

• raktári munkagépekhez kapcsolódó költségek (üzemanyag, karbantartás, 

amortizáció) 

• raktárépület rezsiköltsége (villany-, gáz-, vízdíj) 

• raktárépület amortizációs költsége 

• raktári állványrendszer beruházási költsége 

• raktári IT rendszer beruházási és fenntartási költsége 

• raktári adminisztrációs költségek 

• raktári kár, kártérítés költsége, kötbér 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.007



41 

A raktározáshoz közvetlenül nem kapcsolódó költségek nincsenek szoros kapcsolatban a 

raktári tevékenységekkel, ám részben ezeket is a raktári tevékenység bevételéből kell 

fedezni. Az alábbi költségeket tekinthetjük közvetett költségeknek, melyek többségében a 

vállalat irányításával, központjának fenntartásával kapcsolatosak: 

• menedzsment, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, informatikai, egyéb központosított 

osztály bérköltsége 

• központi IT rendszer beruházási és fenntartási költsége 

• központi épület(ek) rezsiköltsége (villany-, gáz-, vízdíj) 

• központi épület(ek) amortizációs költsége 

• központi adminisztrációs költségek 

• egyéb központi költség 

Mivel ezen költségek finanszírozása több helyről történik, ezért meg kell határozni, hogy 

az egyes források milyen mértékben finanszírozzák ezeket a költségeket. Ezeknek a 

finanszírozási hányadoknak a meghatározása sokszor szubjektív feladat, mivel a legtöbb 

esetben nincsen rá helyes, minden szempontból tökéletes módszer. Mondhatni, hogy 

bármilyen megoldást választunk is, a költségviselők közül egyesek előnyösebb, mások 

hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Valamilyen módszer szerint azonban mindenképpen szét 

kell osztani a költségeket. Erre a következő lehetőségeket vettem számításba: 

• a nettó árbevétel alapján történő felosztás – Az egyes vállalategység a nettó 

árbevételének a vállalat egészére vonatkozó nettó árbevételhez viszonyított aránya 

alapján viseli a közvetett költségeket. 

• a nettó nyereség alapján történő felosztás – Az egyes vállalategység a nettó 

nyereségének a vállalat egészére vonatkozó nettó nyereséghez viszonyított aránya 

alapján viseli a közvetett költségeket. A nettó nyereség itt természetesen a közvetett 

költségek nélkül értendő. 

• a nettó közvetlen költségek alapján történő felosztás – Az egyes vállalategység a 

nettó közvetlen költségeinek a vállalat egészére vonatkozó nettó közvetlen 

költségeihez viszonyított aránya alapján viseli a közvetett költségeket. 
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• a befektetett tőke / piaci érték alapján történő felosztás – Az egyes vállalategység a 

belé fektetett tőkének / a piaci értékének a vállalat egészére vonatkozó befektetett 

tőkéhez / piaci értékéhez viszonyított aránya alapján viseli a közvetett költségeket. 

• a dolgozók létszáma alapján történő felosztás – Az egyes vállalategység a dolgozói 

létszámának a vállalat egészére vonatkozó dolgozói létszámhoz viszonyított aránya 

alapján viseli a közvetett költségeket. 

• a dolgozók bérköltsége alapján történő felosztás – Az egyes vállalategység a 

dolgozói bérköltségének a vállalat egészére vonatkozó dolgozói bérköltséghez 

viszonyított aránya alapján viseli a közvetett költségeket. 

2.4.3.2 Értékteremtés a raktári folyamatok során 

Ahhoz, hogy megállapíthassam, hogy a kk együtthatóba, azaz a fajlagos készlettartási 

költségbe mit kell beépíteni, meg kell vizsgálnom, hogy a raktározási tevékenység milyen 

értékeket állít elő. A raktári tevékenységeket alapvetően két csoportra bonthatjuk: 

• mozgatás (betárolás, kitárolás) 

• tárolás 

 

18. ábra: Raktározás értékteremt ő folyamatai 

Itt most csak az alapvető raktári tevékenységeket vettem figyelembe. A betárolást és a 

kitárolást természetesen lehetne még további folyamatokkal bővíteni (átvétel, 

készletmódosítás, minőség ellenőrzés, komissiózás, stb…), de ez a legkisebb egység, ami 

az összes raktározási folyamatban jelen van, így a modell általánossága miatt ezt vettem 

alapegységnek. 

A modell általánosságának megtartásához szükségesnek tartottam a beérkeztetés és a 

kiadás együttes kezelését, ezért a továbbiakban csak mozgatásként fogok rá hivatkozni, 

ami együtt jelenti a betárolást és kitárolást. 
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Mivel az anyagmozgatási tevékenység sokkal inkább a készlet pótlásával és 

felhasználásával kapcsolatos, ezért a kk együtthatóba csak azokat a költségeket illesztem 

be, amelyek az anyag tárolásához rendelhetőek. A mozgatási költségek kihagyása mellett 

szól az az elv is, hogy a gazdaságos rendelési tételnagyság modellje szerint minél 

gyakrabban törtnik a rendelés, minél kisebb tételben, annál kevesebb lesz a készlettartási 

költség. A mozgatási költség elaprózott rendelés esetén azonban legjobb esetben is 

változatlan, de nagyobb valószínűséggel növekedni fog (kisebb egységcsomagok 

többletmozgatást és többletadminisztrációt eredményeznek).  

2.4.3.3 Költségek tevékenységek közötti szétosztása 

A vizsgált vállalatnál 5 év (2006-2010) forgalmi és költségadatait bocsájtották a 

rendelkezésemre, az modell struktúráját a 2010-es adatokon keresztül mutatom be. 

költség típus Teljes költség
Teljes költség 

arányosítási alap
Arány % Raktárra jutó költség

Általános ktgek 45 175 026 Ft bruttó haszon 32,5% 14 685 237 Ft
Energia ktg 11 655 663 Ft bruttó haszon 32,5% 3 788 956 Ft
Banki ktgek 6 082 379 Ft bruttó haszon 32,5% 1 977 225 Ft
Értékesítési ktgek 13 328 550 Ft bérköltség 34,3% 4 578 310 Ft
Informatikai ktgek 8 598 871 Ft bruttó haszon 32,5% 2 795 271 Ft
Pénzügyi ktgek 25 644 426 Ft bérköltség 34,3% 8 808 771 Ft
Menedzsment 25 379 479 Ft bérköltség 34,3% 8 717 762 Ft
Raktár fizikai ktgek 83 126 571 Ft teljes 100,0% 83 126 571 Ft
Raktár adminisztrációs ktgek 134 166 350 Ft teljes 100,0% 134 166 350 Ft

Összesen 353 157 315 Ft 262 644 453 Ft

I. A raktári tevékenységgel közvetlenül és közvetve kapcsolatos költségek

 

2. táblázat: Raktári tevékenységhez közvetlenül és közvetve kapcsolódó  
költséghelyek és ezek vetítési alapjai 

A 2. táblázat mutatja be azon költségeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül a 

raktározási tevékenységhez kapcsolódnak. A többi tevékenység, valamint az arányosítási 

alapokhoz tartozó értékek nem relevánsak a kutatás további szakaszában, így azok pontos 

értékeit a disszertáció keretein belül nem közlöm.  

A raktározási költségek anyagmozgatási és tárolási költségekre történő szétbontása szintén 

arányosítással történt. Az arányosítás alapja az egyes tevékenységek által előállított 

teljesítmény. Tárolási egységnek 1 egységcsomag 1 napi tárolását vettem alapul (a 

modellben ezt 1 raklapnapként [rln] kezeltem), míg mozgatási egységnek 1 betárolás és 

kitárolást együtt (a vizsgált vállalatnál elhanyagolható számban fordul elő raklapok 

megbontása vagy átcsomagolása). Ezen egységek súlyozott értéke képviseli a raktározási 

költségek arányosítási alapját.  
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Teljesítmény Szorzószám Vetítési alap Költséghányad
Tárolás 1 463 850 rln 1 1 463 850 72,8%
Mozgatás 54 690 db 10 546 900 27,2%

IV. Raktári költségek megosztása tárolásra és mozgatása
mozgatási és tárolási darabszám alapján

 

3. táblázat: El őállított mozgatási és tárolási teljesítmény 

A 4. táblázat tartalmazza a raktározási költségek mozgatási és tárolási bontását. 

költség típus
Raktári költség 

arányosítási alap
Mozgatási ktg 

aránya
Tárolási ktg 

aránya
Mozgatási ktg Tárolási ktg

Általános ktgek megosztás 27,2% 72,8% 3 994 209 Ft 10 691 028 Ft
Energia ktg megosztás 27,2% 72,8% 1 030 551 Ft 2 758 405 Ft
Banki ktgek megosztás 27,2% 72,8% 537 782 Ft 1 439 443 Ft
Értékesítési ktgek megosztás 27,2% 72,8% 1 245 246 Ft 3 333 065 Ft
Informatikai ktgek megosztás 27,2% 72,8% 760 280 Ft 2 034 991 Ft
Pénzügyi ktgek megosztás 27,2% 72,8% 2 395 880 Ft 6 412 890 Ft
Menedzsment megosztás 27,2% 72,8% 2 371 127 Ft 6 346 635 Ft
Raktár fizikai ktgek megosztás 27,2% 72,8% 22 609 435 Ft 60 517 136 Ft
Raktár adminisztrációs ktgek megosztás 27,2% 72,8% 36 491 646 Ft 97 674 704 Ft

Összesen 71 436 156 Ft 191 208 297 Ft

I. A raktári tevékenységgel közvetlenül és közvetve kapcsolatos költségek

 

4. táblázat: Mozgatási és tárolási tevékenység közötti költségmegosztás 

A rendelkezésemre álló 5 év költségadatait az 5. táblázat tartalmazza. A vizsgált évek 

költségarányosításánál az arányosítási elv változatlan, a bevételek, költségek, valamint az 

előállított teljesítmény azonban eltérő. A költségelemzés részét képezte azon torzító 

tényezők feltárása és kiküszöbölése, ami az egyes évek költségadatainak használhatóságát 

csökkentené. Ilyen torzító tényezők lehetnek az egyes költséghelyeken megjelenő 

rendkívüli ráfordítások, káresemények költségei. Az egyes évekhez tartozó költségeket az 

összehasonlíthatóság végett 2006 évi jelenértéken vettem figyelembe. 

Költség Inflációs ráta 2006 jelen

2006 152 654 555 Ft 152 654 555 Ft

2007 171 654 555 Ft 7,9% 159 086 705 Ft

2008 178 875 879 Ft 6,0% 156 395 579 Ft

2009 173 848 640 Ft 4,0% 146 153 981 Ft

2010 191 208 297 Ft 4,7% 153 532 175 Ft

Eredeti adatsor diszkontálása 2006-ra

 

5. táblázat: Vizsgált id őszakok éves raktári költségei 
inflációs ráta forrása: KSH 

A egyes évekhez tartozó forgalmi adatokat az 6. táblázat tartalmazza. A táblázatból 

leolvasható, hogy a fajlagos készletezési minden évben eltér, kisebb ingadozást mutat. 
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Év Teljesítmény Tárolási ktg kk

2006 1 445 786 rln 152 654 555 Ft 106 Ft

2007 1 553 849 rln 160 940 273 Ft 104 Ft

2008 1 494 373 rln 156 395 579 Ft 105 Ft

2009 1 389 565 rln 143 631 891 Ft 103 Ft

2010 1 463 850 rln 153 532 175 Ft 105 Ft

Forgalmi adatok

 

6. táblázat: Vizsgálati id őtartam forgalmi adatai 

2.4.4 Kezelt árumennyiségt ől függ ő készletezési költségmodell felállítása 

A fajlagos készlettartási költség konstansként történő kezelése jelentős leegyszerűsítése a 

gyakorlatban történő viselkedésének. Mivel a raktározási költségek jelentős része 

forgalomtól független, ezért a forgalom növekedésével kk értéke folyamatosan csökken. 

Ennek modellezésére megvizsgálom, hogy az egyes forgalmi értékek, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó költségek milyen kapcsolatban vannak egymással. 

2.4.4.1 Fajlagos költség megadása lineáris egyenlettel 

A készlettartási költségek állandó és változó költségekkel történő felírását (2.29) mutatja 

be: 

 qkKK vfk ⋅+=  (2.29) 

ahol, 

Kk – a teljes készlettartási költség 

Kf – a készlettartási költség állandó része, ami forgalomtól független 

kv – változó, azaz forgalomtól függő készlettartási költség 

q – forgalom 

ez esetben a fajlagos készlettartási költség: 

 v
f

k k
q

K
k +=  (2.30) 

A vállalati példában ismertetett értékek beillesztését ebbe a modellbe lineáris regresszió 

segítségével határozom meg. A lineáris regresszió normálegyenletei: 

 ∑∑ ⋅+⋅= ivfki qkKnK  (2.31) 
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 ∑∑ ∑ ⋅+⋅= 2
ivifkii qkqKKq  (2.32) 

qi Kki qi
2

qiKki Kki számolt átlagos hiba átlagos hiba %

2009 1 389 565 rld 146 153 981 Ft 1,93089E+12 2,0309E+14 145 148 221 Ft 1 005 760 0,688%

2006 1 445 786 rld 152 654 555 Ft 2,0903E+12 2,20706E+14 151 031 566 Ft 1 622 989 1,063%

2010 1 463 850 rld 153 532 175 Ft 2,14286E+12 2,24748E+14 152 921 905 Ft 610 270 0,397%

2008 1 494 373 rld 156 395 579 Ft 2,23315E+12 2,33713E+14 156 116 039 Ft 279 540 0,179%

2007 1 553 849 rld 159 086 705 Ft 2,41445E+12 2,47197E+14 162 340 009 Ft 3 253 304 2,045%

7 347 423 rld 767 822 995 Ft 1,08116E+13 1,12945E+15 767 557 740 Ft 1 354 372 0,875%

Lineáris regresszió

 

7. táblázat: Lineáris regresszió számításhoz szükséges alapadatok 

Az egyenletek és a 7. táblázat segítségével kiszámított alapadatokkal meghatározható Kf és 

kv értéke: 

 Kf = 156 547 559 Ft 

 kv = 23,45 Ft/db 

Ezek az értékek a rendelkezésre álló kevés adatmennyiség, valamint szélsőséges adatok 

hiánya miatt valószínűleg pontatlanok, így inkább elvi jelentőséggel bírnak. Szélesebb 

spektrumú adatok vizsgálatával azonban a készlettartási függvény minden adata, mind az 

egyenes mértéke, mind a kiindulópontja könnyedén meghatározható, ezen két költségtípus 

esetén. 

A vizsgált vállalat teljes készletezési költségének (Kk) és a fajlagos készlettartási 

költségének (kk) alakulását az alábbi ábrák mutatják. 
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19. ábra: Teljes készlettartási költség lineáris alakulása a forgalomtól függ ően 

 

20. ábra: Fajlagos készlettartási költség lineáris alakulása a forgalomtól függ ően 

 

2.4.4.2 Fajlagos költség megadása nem lineáris egyenlettel 

A költségszámítások az mutatják, hogy a volumen növekedésével nem növekszik egyenes 

arányban a készlettartási költség, vagyis a költségek tisztán állandó és változó költségekre 

történő felosztása nem pontos. 

Év Teljesítmény Tárolási ktg kk
Volumen-

növekedés

Költség-

növekedés

2009 1 389 565 db 146 153 981 Ft 105 Ft

2006 1 445 786 db 152 654 555 Ft 106 Ft 56 221 db 6 500 574 Ft 116 Ft

2010 1 463 850 db 153 532 175 Ft 105 Ft 18 064 db 877 620 Ft 49 Ft

2008 1 494 373 db 156 395 579 Ft 105 Ft 30 523 db 2 863 403 Ft 94 Ft

2007 1 553 849 db 159 086 705 Ft 102 Ft 59 476 db 2 691 127 Ft 45 Ft

ekedésVolumennöv

ekedésKöltségnöv

 

8. táblázat: Költségek változás a volumen növekedésével  

A táblázatból leolvasható, hogy a költségek növekedésének az üteme a forgalom 

növekedésével folyamatosan csökken. 
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21. ábra: A rendelkezésre álló éves költség adatok a forgalom függvényében 

Ennek egyik magyarázata (a forrásadatokban megtalálható természetes zajon kívül), hogy 

számos tisztán állandó költségként viselkedő (forgalomtól független) és a tisztán változó 

költségként viselkedő (a forgalommal egyenes arányosságban változó) költségek mellett 

megtalálhatóak olyan költségelemek, melyek forgalomnövekedés esetén ugyan 

költségnövekedéssel járnak, de a növekedéssel ennek mértéke folyamatosan csökken. Ilyen 

lehet minden olyan üzemi tevékenység, ahol a működési hatékonyság a forgalom 

növekedésével növekszik. Ennek a modellezése egy degresszív függvénnyel oldható meg. 

Mivel a növekvő és csökkenő skálahozadékok modellezésére közismert összefüggés Cobb-

Dougles által alkalmazott termelési függvény, ezért én is ezt fogom alkalmazni. Az említett 

függvény egyik ismert alakja a következő: 

 αβ KLAY ⋅⋅=  (2.33) 

ahol: 

Y – termelés 

A – termelékenységi együttható 

L – befektetett élőmunka 

K – befektetett tőke 

α – befektetett tőke hozadéka 
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β – befektetett munka hozadéka 

Amennyiben α + β < 1, úgy a termelékenység csökkenő skálahozadékú, azaz a termelési 

tényezők egységnyi növelésével a termelés növekedésének mértéke folyamatosan csökken. 

Ez az állítás az egyes termelési tényezőkre önállóan is igaz. Ezt alkalmazva a készletezési 

költségfüggvényt egy olyan taggal bővítem, melynek értékét a készletezési volumen 

növekedése hatványkitevős összefüggés alapján módosítja: 

 βα qKk ⋅=1  (2.34) 

 

ahol 

α – készletezési együttható 

β – befektetett munka hozadéka 

Fontos, hogy β < 1, ami a biztosítja, hogy a függvény degresszív módon növekedjen. 

Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a lineáris megközelítésnél alkalmazott tagokat 

sem, hiszen egyes költségek függetlenek a forgalomtól, mások egyenes arányban változnak 

vele. Ez alapján a készletezési költség megadása nem lineáris egyenlettel: 

 βα qqkKK vfk ⋅+⋅+=  (2.35) 

 

22. ábra: Készletezési költségfüggvény összetétele 
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Ez esetben a fajlagos költség: 

 1−⋅++= βα qk
q

K
k v

f
k  (2.36) 

Mivel 1−⋅ βα q és 
q

K f  a forgalom növekedésével 0-hoz tart, ezért ez a függvény is kv-hez 

tart, akárcsak a lineáris szemléletben, azonban más értékekkel. Az összefüggésben szereplő 

α és β értékeket szintén regresszió számítással határozom meg. A Kk1 kifejezés a 

hatványkitevős regressziós alapfüggvényre vezethető vissza, ahol is a normálegyenletek: 

 iik qnK ∑∑ ⋅+⋅= lnlnln 1 βα  (2.37) 

 ( )∑∑ ∑ ⋅+⋅= 2
1 lnlnlnlnln iiiki qqKq βα  (2.38) 

Az egyenletekben szereplő α és β értékek meghatározásához a kiinduló adatsort meg kell 

tisztítani Kk2 és Kk3 és értékeitől. Mivel olyan adatstruktúra nem állt a rendelkezésemre, 

amiből egyértelműen meg lehetett volna határozni Ká és kv értékeit, ezért az adatsor alapján 

megalkottam az értelmezési tartományukat, majd ezen belül iterációs eljárás segítségével 

pontosítottam őket. Egy másik kísérlet a MS Excel Solver programjának optimalizációs 

eljárása volt.  

Ezekkel a módszerekkel Ká és kv értékeit az alábbi értékekben rögzítettem: 

 Ká = 54 800 000 Ft 

 kv = 11 Ft/db 

qi Kki ln qi ln Kki ln qi * ln Kki ln qi
2

Kki számolt átlagos hiba átlagos hiba %

2009 1 389 565 db 76 068 766 Ft 6,142878867 7,881206 48,413296 37,73496 146 948 965 Ft 794 985 0,544%

2006 1 445 786 db 81 950 909 Ft 6,160104015 7,913554 48,748314 37,94688 151 582 285 Ft 1 072 270 0,702%

2010 1 463 850 db 82 629 825 Ft 6,165496577 7,917137 48,81308 38,01335 153 080 503 Ft 451 672 0,294%

2008 1 494 373 db 85 157 476 Ft 6,174459012 7,930223 48,964836 38,12394 155 622 399 Ft 773 179 0,494%

2007 1 553 849 db 87 194 366 Ft 6,191408813 7,940488 49,16281 38,33354 160 612 113 Ft 1 525 408 0,959%

7 347 423 Ft 413 001 342 Ft 30,83434728 39,58261 244,10234 190,1527 767 846 266 Ft 923 503 0,599%

Hatványkitevős regresszió

 

9. táblázat: Hatványkitev ős regresszió számításhoz szükséges alapadatok 

A hatványkitevős regresszió számítás eredményeként kapott függvényparaméterek: 

 α = 68 325 

 β = 0,4256 
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Ennél a vizsgálatnál szintén elmondható, hogy ezek az értékek a rendelkezésre álló kevés 

adatmennyiség, valamint szélsőséges adatok hiánya miatt valószínűleg pontatlanok, így 

inkább elvi jelentőséggel bírnak. Szélesebb spektrumú adatok vizsgálatával azonban a 

készlettartási függvény jelentősen pontosítható. 

Az eredményként kapott függvény értelmezési tartománya le van szűkítve. Bizonyos 

kihasználtsági értékek alatt nem lehet valós üzleti értékeket modellezni, mivel ilyen üzemi 

tevékenység a gyakorlatban gazdaságosan nem működtethető. Emiatt a modell pontosítása 

ezen kihasználtsági szint alatt nem lehetséges, de egyben szükségtelen is.  

A fenti költségmodellek grafikus összefoglalását a 23. ábra tartalmazza. 
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Kk

q

Kk1 =
 q · k v1

kk

q

kk1 = Kk1 / q

Kk

q

Kk2 = Ká2 + q · kv2

kk

q

kk2 = Ká2 / q + kv2

kv2

Ká2

Kk kk

Ká3min

q q

Ká1

Ká1 = 0

kv1 = kk1

Ká1 = 0

kv1 = kk1

Ká2 > Ká1 

kv2 < kv1

Ká2 > Ká1 

kv2 < kv1

Ká2 > Ká3 > Ká1

kv3 < kv2 < kk1

Ká2 > Ká3 > Ká1

kv3 < kv2 < kk1

α > 0

β < 1

α > 0

β < 1

Ká3max

vizsgálati szakaszq1 q2

Ká3 = f(q), ahol q1 < q < q2

q1 q2vizsgálati szakasz

kv3 = f(q), ahol q1 < q < q2

Kk3 = Ká3 + kv3  · q + α · q
β

kk3 = Ká3 / q + kv3 + α · q
β-1

 

23. ábra: Vizsgált készlettartási költséget leíró függvények 
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3 Optimalizációs eljárások az ellátási lánc döntéshozatalában 

Egy ellátási lánc döntési tevékenységét leginkább úgy lehetne jellemezni, mint szorosan 

kapcsolódó, összességében azonos célokért küzdő, de számos egyéni érdek által 

befolyásolt döntéshozók csoportja. Az egyes láncszemek a közös anyag- és 

információáramlási folyamataikon keresztül kommunikálnak egymással, miközben az 

ellátási lánc menedzsment próbálja irányítani és ellenőrizni a működésüket.  

Az ellátási láncok jellemzően összetett funkciókra és szervezetekre kiterjedő, olykor 

hosszú időhorizontot lefedő, komplex feladatköröket foglalnak magukba. Következésképp 

szükséges egy koordinációs rendszer kiépítése, ahol is a koordináció az ellátási lánc 

különböző szervezeteinek vagy szervezeti egységeinek integrálását jelenti adott 

tevékenységcsoport kölcsönös hasznosság mentén történő elvégzése céljából. Mindez 

formális kapcsolati viszonyokat, összeegyeztethető és közös célkitűzéseket, valamint akció 

terveket jelent, és nem feltétlenül centralizált irányítást.[23] 

Az ellátási lánc koordinációnak (angol terminológia szerint Supply Chain Coordination) 

nincs kizárólagos definíciója, bár a szakirodalomban számos fogalom meghatározás 

létezik. Cakravastia [24] definíciója szerint „közös tervezés és termékfejlesztés, kölcsönös 

információcsere és integrált információs rendszerek, a hálózatban szereplő vállalatok 

különböző szinteket átfogó koordinációja, hosszú távú együttműködés és a veszélyek és 

hasznok igazságos megosztása”. Ernst szerint [25] „két vagy több egymástól független 

vállalat együttdolgozása abból a célból, hogy az ellátási lánc műveleteket sikeresebben 

tudják elvégezni együtt, mint külön-külön”. A legszélesebb körben elfogadott definíció 

szerint „az egyes szereplők közötti függőségek menedzselése, valamint azok közös 

törekvése a kölcsönösen definiált célok elérése érdekében” 

Az ellátási lánc koordináció által érintett kérdések az irodalomban az alábbiak:  

• a koordináció szerepe az ellátási láncban és különböző modellekben;  

• az ellátási lánc funkciói közötti koordináció, avagy logisztika, leltározás, 

prognózis, termék tervezés stb.; 

• ellátási lánc interfészeken történő koordináció, mint például közbeszerzés-

termelés, termelés-leltározás, termelés-disztribúció, és disztribúció-leltározás 

stb.; 
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• a koordináció mechanizmusai, mint például szerződések, információs 

technológia, információ megosztás, közös döntés hozatal stb. összefüggésben 

az erőforrás megosztással, kockázat és eredmény megosztással, közös 

promóciós tevékenységekkel, prognosztizálással, közös döntés hozatallal stb. 

Az ellátási lánc koordináció fentiekben leírt témakörein túlmenően az ellátási lánc 

szereplői gyakran a kölcsönösen meghatározott célok elérése érdekében számos közös 

taktikai és stratégiai döntést hoznak. E döntések egy része szelekciós problémák (mint 

például gépi eszközök, ellátási lánc partnerek, beszállítók, közlekedési rendszerek 

kiválasztása) megoldását célozzák, mely számos értékelési kritérium figyelembe vételét 

kívánja meg. Ezen okból kifolyólag az ellátási lánc koordinációs probléma sokszereplős 

környezetben történő többkritériumos döntéshozatali problémának tekinthető. 

 

3.1 Szakirodalom feltérképezése 

Számos vizsgálat irányult az ellátási láncban történő döntéshozó megközelítések 

feltérképezésére.[26] Általában ezeket azonban kritikai észrevételek nélkül és nem 

egységes keretbe foglalva hajtották végre. Az agilis ellátási láncok megjelenése tovább 

erősítette azt az igényt, hogy új vizsgálatot végezzenek az adott témakörben. Olyan ellátási 

láncokat nevezünk agilisnak, melyekben kiemelt fontosságú a változásra történő gyors 

reagálás a szintén gyorsan változó piacok miatt. Az ilyen típusú, egyre elterjedtebb ellátási 

láncokban különösen fontos a megfelelő beszállítói partnerkapcsolat. A résztvevőknek 

ugyanis összehangoltan kell együttműködniük, hiszen a gyors reagálási képességet ez 

biztosítja.  

Az egyik legfontosabb és egyben különösen nehéz döntési típus az ilyen ellátási láncokban 

a partnerek kiválasztása, mégpedig a dinamikus hálózat összeállításának bonyolultsága 

miatt. Az ilyen feltételek melletti partnerválasztás nem oldható meg hatékonyan anélkül, 

hogy a döntési problémát több alapproblémára bontsuk szét, melyeket aztán külön-külön 

vizsgálunk. Ezért a kutatók több szintű kiválasztási folyamatot javasolnak, például [27] két 

szintűt, De Boer pedig három szintűt.  

A vízszintes tengely a beszállítói kiválasztási döntés bizonytalanságát és komplexitását 

mutatja. Három tipikus szituációval jellemezhető: új feladat, módosított újra vásárlás, 

tényleges újra vásárlás. Az új feladat a legmagasabb bizonytalanságot foglalja magába, 
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hiszen teljesen új termék vagy szolgáltatás beszerzéséről van szó korábbi tapasztalat 

nélkül. A módosított újra választás esetén új terméket veszünk egy ismert beszállítótól, 

vagy módosított terméket egy új beszállítótól. Ezért itt a bizonytalanság közepes szintű. 

Végül a tényleges újra vásárlás esetén a legalacsonyabb a bizonytalanság szintje, hiszen a 

vevő közel tökéletes információval rendelkezik mind a beszállítóról, mind a termékről. A 

függőleges tengely mutatja a besszállítók kiválasztásának négy lépését. Ezek az alábbiak: 

• feltételek megfogalmazása 

• minősítés 

• végső választás 

• visszacsatolás 

Ez a lépésről lépésre történő megközelítés hatékony megoldási lehetőséget kínál egy 

amúgy nagyon komplex problémára. Ez a megközelítés biztosítja a megfelelő 

partnerválasztást dinamikus környezetben. 

3.1.1 Döntési modellek a feltételek kiválasztásához 

Az osztályozás célja, hogy olyan struktúrában adja vissza az egy csoport elemeit és 

kapcsolatait, amiben megjelenik az adott csoportról rendelkezésre álló ismeret. 

A kiválasztás legfontosabb kritériuma klasszikusan a költség volt. Azonban ha csak a 

költségre fókuszálunk, inkább taktikai, mint stratégiai döntést hozhatunk. A helyes 

stratégiának többváltozós döntési modelleken kell alapulnia, különösen agilis ellátási 

láncok esetén. Ez figyelembe kell, hogy vegye a trade-offokat az egyes feltételek között. 

Több szerző nagyszámú változó használatát javasolta, különösen a hosszú távú tervezés 

esetén. Ez azonban a partner kiválasztást rendkívül bonyolulttá tette. A 2001 utáni 

kutatások igyekeztek a változó számát úgy csökkenteni, hogy a legfontosabb kritériumok 

lehetőleg teljesen le legyenek fedve (Minőség, Megbízhatóság, Teljesítmény, Szállítási 

pontosság, Ár).  

Viszonylag kevés példa található az egyes szakirodalmakban arra, hogyan lehet a legjobb 

feltételt kiválasztani.  

3.1.2 Minősítés döntési modelljei 

A minősítés célja a lehetséges partnerek számának csökkentése egy kisebb, átláthatóbb 

mennyiségűre. Ez az előfeltétele a partnerekkel történő közelebbi kapcsolatok 

létrehozásának. A minősítés tehát inkább válogatási, mint sorba rendezési feladat. Első 
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lépésben megtörténik a szóba jöhető partnerek kiválasztása, majd a következő lépésekben 

csökkenteni kell ezek számát. Három különböző módszert különböztethetünk meg ezen cél 

elérésére: 

• Klaszter analízis modell 

• Kategorizáló modell 

• Mesterséges intelligencián alapuló modellek 

3.1.2.1 Klaszter analízis modell 

Ez egy statisztikai módszer, mely egy csoportosító algoritmust használ oly módon, hogy az 

egy klaszterbe sorolt elemeket leíró numerikus értékek közötti eltérés minimális legyen, 

míg a más klaszterbe sorolt elemek között maximális. Ennek az eredménye olyan 

klaszterek létrehozása, melyekben lévő lehetséges partnerek egymással 

összehasonlíthatóak. Klaszter elemzést alkalmazhatunk abban az esetben is, amikor az 

egyes partnerekhez rendelünk valamilyen kritériumok alapján különböző értékeket és ezek 

alapján rendezzük klaszterekbe őket. Ennek segítségével lehetségessé válik az egyes 

klaszterekbe tartozó partnerek összehasonlítása. További előnye a modellnek, hogy 

kvalitatív és kvantitatív teljesítmény alapján pozícionálja a leendő partnereket.  

 

3.1.2.2 Kategorizáló modell 

A kategorizáló modellek a minőségi modellek közé tartoznak. Az egyes partnereket 

számos értékelési szempont szerint osztályozzák, aminek az alapja a múltbéli adatok 

összesítése és/vagy a vállalat saját tapasztalatai az adott területen. Az egyes szempontok 

szerinti teljesítménye alapján kategorizálják a lehetséges partnereket pozitív, semleges 

vagy negatív osztályokba. Miután a lehetséges partnereket a fenti módszerrel az összes 

szempont alapján bekategorizálták, az értékelők egy végső döntést hoznak az adott 

partnerre vonatkozóan szintén a fenti három kategória alapján.  

3.1.2.3 Mesterséges intelligencián alapuló modellek 

A mesterséges intelligencia modellek olyan számítógépen alapuló rendszerek, melyek 

különböző módon taníthatók múltbéli adatokból. Egy tanított modell felhasználható 

döntéstámogató eszközként a partnerkiválasztás folyamán. [28] olyan mesterséges neurális 

háló (ANN) alapján működő rendszert alkotott, melyben a beszállítók kiválasztásánál a cég 

vevőinek véleménye is megjelenhetett. A szerzők rámutattak, hogy az így készült 
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eszközzel lehetővé válik a beszállítók olyan típusú kiválasztása, melyben megjelennek a 

vevői szempontok is.  

[29] által alkalmazott mesterséges neurális háló segítségével az értékelés kezdeti 

stádiumában szükséges jelentős információ feldolgozást egyszerűsíti le.  

[30] olyan mesterséges neurális háló alapú beszállító kiválasztó és beszállító értékelő 

rendszert dolgoztak ki, amely lehetővé tette a JIT rendszerben működő gyártók számára a 

legmegfelelőbb beszállító kiválasztását és teljesítményének értékelését.  

Másik mesterséges intelligencián alapuló beszállítói értékelő módszer a szakértői rendszer. 

[31] modelljében olyan partnerkapcsolati menedzsment rendszert alkotott, mely egyesíti az 

ANN és az eset-alapú következtető rendszereket (case based reasoning) a lehetséges 

partnerek kiválasztásához és összehasonlításához. Egy szoftver alapú adatbázis, amely 

múltbéli hasonló döntési szituációk alapján nyújt segítséget a döntéshozatalhoz.  

3.1.3 Döntési modellek a végs ő kiválasztáshoz 

A végső kiválasztás során az előzőekben minősített partnerek közül választunk az egyes 

beszerzésekhez. Többféle ilyen modellt találhatunk a szakirodalmak között. Legnagyobb 

részük egy termék beszerzésére vonatkozik, ritkábban azonban több termék beszerzéséhez 

kapcsolódó beszállítók versenyeztetésére is alkalmazható.  

3.1.3.1 Lineáris súlyozású modellek 

Ebben az esetben a különböző feltételek különböző súlyokat kapnak a fontosságuk alapján. 

Több fejlesztést is javasolnak ehhez a modellhez, melyekkel kezelhetővé válna a 

pontatlanság és bizonytalanság.  

3.1.4 Matematikai programozási modellek 

Az első matematikai programozási modellek a témában 1970-es években jelentek meg 

[32]. Ezek a modellek tartalmazták a nyersanyag megjelenésétől az összes csomóponton 

keresztül a termék áramlását az ellátási láncban az elosztó központokon keresztül a végső 

vásárlóig. A matematikai programozási modellek három altípusát különböztetjük meg: 

• Célprogramozás 

• Többcélú programozás 

• Egész szám programozás 
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3.1.4.1 Célprogramozás 

[33] olyan célprogramozási technikát dolgozott ki, melyben különböző teljesítmény 

szinteken többféle cél elérése is lehetővé vált. A modell azonban nem vette figyelembe a 

lehetséges partnerek együttes alkalmazását, mely adott esetben jobb eredménnyel járhat az 

egész ellátási láncra, mintha az egyes beszállítókra egyedileg alkalmaznánk. [34] két 

kockázati modellt alkottak és a partner kiválasztást több feltételes optimalizációs 

problémaként oldották meg.  

3.1.4.2 Többcélú programozás 

[35] olyan többcélú nemlineáris modellt alkottak, melyben a tárgyalás minden 

periódusában alternatívát generáltak. [36] az árat, az átfutási időt és a minőséget három 

konfliktus-feltételként kezelték, melyeket egy optimalizációs modellben szimultán 

minimalizálni próbálták. [37] olyan fuzzy alapú többcélú programozási modellt alkotott, 

mely figyelembe veszi a kockázati tényezőket is. Háromszintű ellátási láncot modellezett 

és szimulált minőségi és mennyiségi adatok felhasználásával, mérte a fuzzy eseményeket. 

3.1.4.3 Egész értékű programozás  

[38] egy háromfázisú MP megközelítést javasolt a partnerek kiválasztására páronkénti 

hatékonyság játékmodell egész értékű és lineáris programozás igénybevételével. Habár ez 

a modell megoldja a korlátozás nélküli súlyok rugalmasságának problémáját, 

szuboptimális eredményt adhat, hiszen a szűrő fázis kiszűrheti az optimálist is. [39] 

rámutatott arra, hogy a virtuális integráció lehetővé teszi a termelési rendszerek 

versenyképességének és agilitásának növelését, mely esetben a partnerkiválasztás a 

legfontosabb feladat. Az itt kifejlesztett partnerkiválasztási és termelési-elosztási tervező 

modell kombinálja az egész értékű programozást és az AHP-t (Analytic Hierarchy 

Process), ezen kívül Branch & Bound algoritmust javasoltak a modell megoldására. A 

partnerkiválasztásnál hagyományosan figyelembe vett költségeken túl [40] készlettartási 

költségeket is figyelembe vettek. Ezek a szerzők fontosnak tartották az üzemek földrajzi 

helyzete közötti kapcsolatokat is a partnerkiválasztásnál. Olyan modellt javasoltak, mely 

kombinálja a partnerkiválasztást a készletoptimalizálással. [41] olyan vegyes egész értékű 

programozást alkotott, melynek célja az összköltség minimalizálása, beleértve a 

kiválasztási, beszerzési, készlettartási és hiányköltségeket is. Ez a modell azonban nem 

vette figyelembe a rendelési mennyiségtől függő árkedvezményeket és az ellátás 

kockázatát. [42] különválasztva a kockázat semleges és kockázatos célfüggvényeket egy 

kétcélú optimalizációs problémát alkotott. Ez a megközelítés vegyes egész értékű 
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programozáson alapult és olyan eszközt ad a döntéshozók kezébe, mely segít kiértékelni a 

kapcsolatot a várható és a legrosszabb esetben felmerült költségek között.  

3.1.4.4 Analitikus hierarchikus/hálózati folyamat modellek (AHP/ANP) 

[43] olyan AHP alapú modellt készített, melyet egy esettanulmányban használtak fel egy 

telekommunikációs rendszer kiválasztására. A javasolt modell bebizonyította, hogy segít a 

beszállító választásban és csökkenti az ahhoz szükséges időt. [44] szintén AHP modellt 

használt annak a bizonytalanságnak a csökkentésére, amikor a döntéshozó a különböző 

elemek relatív fontosságát hasonlítja össze. Hátránya a modellnek, hogy nem veszi 

figyelembe a tényezők egymással kölcsönös összefüggésének hatását. [45] által javasolt 

„interakciós lánc modell” képes volt az ellátási lánc menedzsment dinamikus 

természetéből származó problémák megoldására a szubjektív emberi ítéletek használatával 

a kiválasztási faktorok relatív fontosságára vonatkozóan.  

[46] egy szavazáson alapuló AHP módszert dolgozott ki, ami kombinálja a DEA és AHP 

módszereket. Miután megállapításra kerültek a kiválasztott szint súlyai, a modell a szintre 

vonatkozó szavaztok alapján összesített súlyok alapján választ partnert. [47] beágyazta a 

DEA megközelítést az AHP módszertanba. [48] dinamikus környezetben történő 

partnerválasztásra javasolt AHP modellt. Az ő AHP modelljüket összekapcsolták egy 

generikus többváltozós analízis modellel, melynek segítségével lehetővé vált a döntési 

probléma strukturálása és a különböző érdekcsoportok szempontjainak megfelelő 

fontossági súlyok becslése. A korábbi AHP modellek problémáinak megoldására [49] 

olyan stratégiai modellt alkotott, mely ANP módszereket alkalmazott. Az ANP egy új 

általánosítása az AHP módszertannak, míg az AHP egy egyirányú hierarchikus kapcsolati 

keretrendszert ír le, addig az ANP komplexebb kapcsolatok kezelését is biztosítja a döntési 

szintek és tényezők között. Emiatt az AHP-ben megtalálható hierarchikus fentről lefelé 

történő lineáris kapcsolatok nem alkalmasak komplex rendszerek modellezésére. A szerzők 

azonban elismerik, hogy másodlagos feltételek alkalmazása nélkül a végső megoldás nem 

definiálható tisztán. Figyelembe véve a meghatározható és a kevésbé meghatározható 

faktorokat [50] egy ANP és egy multi-objektum alapú, egész értékes lineáris 

programozással integrált modellt alkalmaztak két kérdés megválaszolására: 

1. Mely beszállítók a legjobbak? 

2. Mennyit kell az egyes kiválasztott beszállítóktól vásárolni, ha egy beszállító sem képes 

egyedül kielégíteni a teljes igényünket? 
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Különleges ismertetőjele ennek a modellnek, hogy tartalmazhatja a döntéshozók 

preferenciáit is. 

3.1.4.5 Fuzzy modellek 

Számos szerző javasolt fuzzy megközelítést a partnerkiválasztás során fellépő 

bizonytalanságok és pontatlanságok miatt. [51] fuzzy megközelítést alkalmazott a 

pontatlanság mérésére a rangsorolás és a potenciális partnerek számának csökkentése 

érdekében, szem előtt tartva a teljesítményeket és a képességeket. Ez azonban 

kompenzációs problémákat vet fel: egy lehetséges partner magas pontszáma az egyik 

dimenzióban kompenzálhatja egy másik dimenzióban elért alacsony pontszámát. Fuzzy 

analitikus hierarchikus folyamatok és genetikus algoritmus együttes használatával [52] 

kifejlesztette az integrált beszállítói kiválasztási többszintű elosztási és készletezési 

modellt. [53] többcélú egész értékű programozást és fuzzy elméletet kombinált a 

beszállítók kiválasztására. Modelljükben több bemeneti paramétert is bizonytalanként 

kezeltek egy lineáris tagsági függvénnyel. A javasolt modell az információk különböző 

szintű bizonytalansága esetén is használható eszközt jelentett a beszállítók kiválasztására 

és a kvóták elosztására. [54] fuzzy megközelítést alkalmazott az igények lebontására 

(QFD) a beszállítói partnerek kiválasztására. Ez a megközelítés belső és külső változók 

alapján rangsorolja a lehetséges partnereket. Ennek a módszernek az előnye abban rejlik, 

hogy képes a döntéshozók szóbeli értékelését változókká alakítani, ami pontosabb 

eredményt tesz lehetővé. Azonban a potenciális partnerek rangsorolására alkalmas, ami 

nem a fő cél a kiválasztási folyamat korai fázisaiban. [55] a beszállítói mátrixot használta a 

beszállítók képességei és a vevők igényei közötti kapcsolat megteremtésére. [56] szintén 

fuzzy megközelítést javasolt a partner kiválasztásra, figyelembe véve a szállítási, 

minőségügyi, rugalmassági és szolgáltatási feltételeket. Ez azonban egy tisztán szubjektív 

módszer, ami elkerülhetetlenül függ a korábbi tapasztalatoktól. [57] olyan fuzzy 

programozási megközelítést alkalmazott a multi kritériumos beszállító kiválasztásra, mely 

alkalmas volt a különböző faktorok rangsorolására.  

3.1.4.6 Genetikus algoritmus modellek 

Több kutatás is próbálkozott genetikus algoritmusokkal (GA) a partner kiválasztási 

probléma megoldására. [58] rámutatott arra, hogy a dinamikus szövetségek a globális 

gyártás fontos elemei. Olyan kockázat alapú partnerkiválasztó genetikus algoritmus 

modellt alkottak, amely a kockázat minimalizálását tűzte ki célul. Modelljük azonban nem 

kezelte párhuzamosan a kvalitatív és kvantitatív értékelési szempontokat. [59] a beszállítók 
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és a vevők érdekeinek párhuzamos kielégítése céljából olyan megközelítést alkalmaztak, 

mely GA és AHP módszert alkalmazott. [60] olyan többcélú partner-kiválasztási modellt 

alkotott, amely sztochasztikus keresleti feltételek mellett is működőképes. A beszállító 

rugalmasságának mérését kiterjesztették az időzítési és mennyiség bizonytalanságok 

mérésére is. Ezen felül javasoltak egy probléma specifikus genetikus algoritmust, mely 

képes a kombinatorikai optimalizációs probléma kezelésére. Megoldási alternatívájuk és 

cél trade off-jaik értékesek a végső partnerkiválasztás szempontjából. [61] kiemelte, hogy a 

partnerkiválasztás egy kulcsfontosságú lépés egy jól megtervezett dinamikus ellátási 

hálózat szervezésében. [62] szintén egy optimum matematikai tervezőmodellt alkottak, 

mely két többcélú genetikus algoritmus segítségével választott ki több Pareto optimális 

megoldást. A GA általános hátránya, hogy a felhasználóknak szükségük van bizonyos 

mennyiségű speciális tudásra, mellyel a menedzserek és a döntéshozók nagy része nem 

rendelkezik.  

3.1.4.7 További modellek a dinamikus döntéshozási esetekre  

A fentebb említett modelleken túl többféle modell és módszer létezik, amely a fent említett 

kategóriák közül egyikbe sem sorolható be. Felismerve a virtuális vállalatok és az agilis 

ellátási láncok növekvő trendjét, [63] MRP II, CAD, CAPP, DNC Link technológiákat 

használt fel dinamikus hálózatokban történő partnerkiválasztásra. [64] olyan ügynök alapú 

modellezési megközelítést alkotott, mely képes fejleszteni a kis elemszámú kiszervezési 

modellt, mely összetett jutalom-büntetés rendszert alkalmaz, hiányos információk és 

dinamikus döntéshozási feltételek esetén. Ezen felül a kutatás rámutat arra, hogy a vevőnek 

jobb, ha kevesebb beszállítóval van kapcsolatban. [65] olyan dinamikus döntéshozó 

megközelítést javasolt stratégiai beszállítói kiválasztásra, mely a hierarchikus tervezés 

szabályain alapul. Ez a megközelítés figyelembe veszi a kölcsönös függést az új 

beszállítók kiválasztásának befektetési költségei és egy meglévő beszállítóról történő 

váltás költségei között. [66] olyan logikai modellt állított fel, mely leírja a kapcsolatot egy 

virtuális cég gyártási kapacitása és a vevők gyártási igényei között, ezáltal létrehozva egy 

dinamikus virtuális vállalatot. Erre a logikai modellre alapozva három kereső algoritmust 

alkotott három különböző optimális céllal. [67] a partner kiválasztási problémát úgy 

kezelte, hogy az alprojektek ajánlatának költségét, az ajánlat teljesítéséhez szükséges időt, 

a végső határidőt és a költségvetési korlátot is figyelembe veszi. Két algoritmust alkottak a 

probléma megoldására. [68] olyan modellt alkotott, mely a feladat és az erőforrások közötti 
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függésen alapul. Ez a függési koncepció a feladatok és erőforrások között, mely a 

koordinációs elméletből származik, bizonyítottan hasznos eszköz a partner kiválasztáshoz.  

A partner kiválasztási probléma nem lineáris egész értékes programozásként került 

modellezésre [69] által. Ezen kívül egy ACO algoritmust is adtak, mely beágyazottan 

tartalmazza a projekt időtervét, mely a probléma megoldását az átfutási idő, az alprojekt 

költség és a kockázati faktor figyelembevételével végzi el. Munkájukban rámutattak az 

ACO algoritmus előnyeri a GA-val szemben. [70] és [71] rámutattak, hogy a partner 

kiválasztás egy nagyon komplex probléma a hálózat dinamikus topológiájából, az 

alternatívák nagy számából és a különböző típusú feltételekből következően. Olyan 

megközelítést javasoltak, mely lehetővé teszi a döntéshozóknak, hogy tudást szerezzenek a 

hálózatról annak érdekében, hogy a potenciális partnereket, illetve kiválasztási feltételeket 

meghatározhassák.  

[72] egy további lépést iktatott be a beszállítói partner kiválasztási folyamatba, mégpedig 

az alkalmazás visszacsatolást. Az itt megfogalmazott megállapítások szerint ez a lépés 

rendkívül fontos a jelenlegi kiélezett verseny miatt. A folyamatos fejlődés és szervezeti 

tanulás alkalmazásával ez a lépés arra készült, hogy visszacsatolást biztosítson a beszállítói 

kiválasztás folyamatos fejlesztése érdekében. Célja a vállalati döntéshozók támogatása az 

ellátási lánc teljesítményének optimalizációja során azáltal, hogy mindig a legmegfelelőbb 

beszállítót válasszák ki.  

 

3.2 Többszereplő s döntési modellek 

A folyamatos működéshez szükséges döntések meghozatalához elengedhetetlen az ellátási 

lánc szereplőinek együttes fellépése, számos szakirodalom ezt az eljárást többszereplős 

döntéshozatalnak nevezi (distributed decision-making – DDM).  

A DDM nagyszámú megközelítést és szemléletmódot tartalmaz, amelyek főleg az ellátási 

lánc partnerek információs állapotában és együttműködési hajlandóságában különböznek. 

A DDM szereplőre koncentrálva érdekes megvizsgálni, hogy egy ellátási lánc hogyan 

viselkedik a számos DDM probléma és megközelítés esetén. Különösen érdemes lehet 

azokat a DDM problémákat azonosítani, amelyek az ellátási lánc menedzsment 

szempontjából relevánsak lehetnek. Sok DDM megközelítés különböző tudományágból 

fejlődött ki. Az ellátási lánc menedzsment vizsgálatával az alábbi területek foglalkoznak:  
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• termelési menedzsment 
• logisztika 

• operációkutatás 
• mesterséges intelligencia 
• közgazdaságtan 

Az alábbi vizsgálat három célt tűz ki maga elé:  

• DDM problémák osztályozása 
• A tudományterület összerendelése az adott DDM osztályokkal 

• Az SCM szempontból releváns DDM-ek lokalizálása 

 

DDM problémák az ellátási lánc menedzsmentben 

Röviden összefoglalva a DDM problémák az alábbi két ok miatt jelentkeznek:  

1. Több szintű tervezési döntések  

2. Ellátási hálózatbon belüli koordinációs problémák 

 

Mint sok más összetett menedzsment tevékenység, ez is eltér a stratégiai, taktikai és 

operatív szinteken.  

(1) A stratégiai szint elsősorban az ellátási hálózat tervezésével foglalkozik. 

Terméktervezési, illetve a beszállítók és vevők hosszú távú kiválasztási problémáit kezeli.  

(2) A taktikai szint elsősorban a hosszú- és középtávú beruházásokkal hosszú távú 

szerződések megkötésével és a piac kialakításával foglalkozik.  

(3) Az operatív szint középtávú és rövidtávú szintekre bomlik. A középtávú (1-2 év) 

problémák közé lehet sorolni a jól ismert hálózattervezési problémákat, melyek a 

középtávú termelési mennyiségek megválasztását és kapacitások méretezését kezelik. 

Rövid távon az anyag és információáramlás ütemezése történik, illetve a rövidtávú aukciók 

tervezése.  

A DDM problémák mind a szintek között és azokon belül előfordulnak. Az ellátási láncra 

azonban jellemző, hogy autonóm partnerek koordinációját kell elvégezni az összes szinten, 

amire a klasszikus logisztika nem nyújt megoldást.  
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A DDM problémák fontosságát és bonyolultságát jól szemlélteti beszállító és gyártó 

közötti középtávú szerződés. Vegyünk egy példát, ahol a szerződés szerint emelt díjat kap 

a beszállító a JIT beszállításokért [73].  

Ez a szerződés hasonló többé-kevésbé pontos szállítást ír elő. A szerződés teljesítéséhez 

rövidtávon termelési kapacitás kiigazítást kell tennie a beszállítónak. Ugyanakkor az 

operatív szinten nem csak a rövidtávú, hanem a középtávú kapacitásfejlesztést is meg kell 

valósítania. Összességében három összefonódó DDM problémát kell megoldani:  

1. DDM probléma jelentkezik a taktikai szerződések szintjén és az operatív szinten  

2. Az operatív szinten belül DDM probléma lép fel a középtávú és rövidtávú döntéseknél 

3. A gyártó és a beszállító között is jelentkezik a DDM probléma 

A 27. ábra szemlélteti a három DDM rendszert. A két vertikális hierarchia a beszállító és a 

gyártó közötti közép- és a rövidtávú tervezés a termeléstervezési és vezérlési rendszereknél 

(PPC: production planning and control system) kap központi szerepet.  

Az ellátási láncok taglalásakor különös figyelmet kap a gyártó és beszállító közti DDM 

rendszer. Középtávon a gyártó tájékoztatja a beszállítót a várható igényekről, míg 

rövidtávon pontos igényeket ad. Eközben a beszállító valószínűleg a várható igényekhez 

igazítja hozzá (a saját vertikális hierarchiája alapján) a kapacitásait. A három DDM 

rendszer általában teljesen eltérő sajátosságokkal bír. 
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24. ábra: A többszerepl ős döntési mechanizmus 3 típusa 74 

 

DDM rendszerek csoportosítása 

A DDM rendszereket kategorizálhatjuk aszerint, hogy a döntéshozatalba hány szereplő 

kerül bevonásra, döntési információk elosztása szimmetrikus vagy aszimmetrikus, a 

döntést csoportban hozzák meg, vagy egyénileg, továbbá a döntésmeghozatalok száma 

szerint is. 

A DDM rendszereket csoportosíthatjuk aszerint is, hogy a döntések meghozatalára egy 

szervezeti egység lett létrehozva (decision-making unit – DMU), vagy pedig egynél több. 

Amennyiben a döntéseket egy szervezeti egység végzi, értelemszerűen konfliktusmenetes a 

döntéshozatal. Amennyiben több döntéshozó szervezeti egység is létezik a rendszerben, 

úgy megkülönböztetünk csoportmunkán alapuló és csoportmunkától mentes döntési 

helyzeteket.  
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Az együttműködés erősségétől függően a csoportmunkán alapuló modell nagyon 

hasonlíthat az egy szervezeti egységen belül megvalósuló DDM modellekhez, amelyeket 

közösen konfliktusmenetes DDM problémakörként kezel a szakirodalom. Fontos 

megjegyezni, hogy a konfliktust, mint fogalmat itt most a személyek közötti egyet nem 

értés azonosítására használja a szakirodalom.  

Csoportmunkától mentes esetben a döntéshozó szervezeti egységek önérdek követő 

magatartást követnek, ami versenyhelyzetet teremt. Ennek leírására kiválóak a különböző 

játékelméleti modellek, különösen oligopol piactípusok esetén, ellenfélként kezelt 

partnerkapcsolati rendszerben, továbbá a megbízó-ügynök problémakörben (principal-

agent settings). Ez utóbbi elméletben a kommunikációs szempontokon a van a legnagyobb 

hangsúly.  

 

3.3 Lokális optimum csapdája 

A matematikai optimalizációs modellek feladata felállítani egy célfüggvényt, amely 

megmondja, hogy az adott peremfeltételek mellett hol találom meg a kérdésemre keresett 

legjobb választ. Azzal azonban már nem foglalkoznak, hogy ebbe az optimumba történő 

eljutás milyen áron valósítható meg, továbbá milyen hozadékokkal jár a jelenlegi 

helyzetemhez képest. 

Az alábbi egyszerű példa szemlélteti a lokális optimum csapdáját. Tegyük fel, hogy egy 

túrázó célja, hogy minél magasabbra jusson (Utility maximalizálása) lehetőleg kevés 

erőfeszítéssel (Cost – C0-tól való eltérés minimalizálása). P0 pontból indul és mivel P2 

pontba ideiglenesen nem lehet eljutni, ezért P1-be lép át. A hasznosságnövekedése U1-U0, 

az eljutás költsége C1. Megnyitják a P2 helyet is, így egy újabb túrázó P0 pontból már P2 

pontba indulna. A P1 pontban lévő túrázó hasznossága már a jelenlegi pontjában is 

aránylag magas (U1), ezért a hasznosságnövekedése csak U2-U1 lenne, míg a ráfordított 

költség, ha a leereszkedést nem számoljuk (a P1-be történő eljutást elsüllyedt költségként 

értékeljük), akkor szintén C2, amennyiben a leereszkedést is figyelembe vesszük (a P1-be 

történő eljutás költségét nem elsüllyedt költségként értékeljük) akkor C2+C1.  
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25. ábra: Lokális optimum csapdája 

P1 pozícióból P2-ba történő átlépés a viszonylag kevés hasznosságnövekedés mellett 

ugyanakkora (vagy nagyobb) költségráfordítás miatt nem éri meg minden esetben. A P1 

pontban kialakult helyzet a lokális optimum csapdája: az aránylag alacsony 

hasznosságnövekedés nem fedezi az átlépési költségeket. 

Számos matematikai modell foglalkozik a lokális optimummal, azonban ezek a modellek 

mindössze azt mutatják be, hogy az adott célfüggvénynek hol lenne az optimum pontja, az 

odajutás feltételeit azonban nem vizsgálja. Az olyan optimalizációs modellek, amelyek 

figyelembe veszik az átlépés költségeit, azok egy ilyen esetben nem találnak optimum pont 

a magas átlépési költségek miatt, így az rejtve marad. 

Ilyen csapdák számos vállalatgazdasági ágazatban előfordulhatnak, a disszertáció 

vizsgálata azonban a logisztika területére korlátozódik.  

3.3.1 Lokális optimum csapdájának költségelemzése 

A lokális optimum csapdájából történő kimozdulás költségét egy logisztikai példán 

keresztül mutatom be. Széles körben elterjed termékazonosítási módszer a vonalkóddal 

történő termékazonosítás. Ennek alternatívája az RFId technológiát alkalmazó azonosítási 

rendszer. Mindkét azonosítási rendszer egyik fő felhasználási területe az informatikai 

rendszerekbe történő könyvelés. Az RFId nem terjedt el olyan széles körben, mivel mind 

beruházási oldalról, mind működtetési oldalról többletköltséggel jár. Azonban az RFId-vel 

történő termékazonosításnak számos előnyös oldala van a vonalkódhoz képest, így ha 
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ezeket az előnyöket működési költségekbe integráljuk, sok ágazatban (pl. ahol a 

könyvelési időértéke magas, élőmunka költsége magas) előnyösebb a vonalkódhoz képest. 

A költségmodell szerint mind a két azonosítás típusnak van egy állandó költsége és egy 

változó költsége, ami az elvégzett tranzakciószámtól (n) függ. A vonalkódos 

termékazonosítási rendszer állandó költsége legyen a1, a változó költsége pedig bB. Az 

RFId termékazonosítási rendszer állandó költsége legyen aR, változó költsége pedig bR. 

Legyen  

 RB aa <   (3.1) 

 RB bb >  (3.2) 

A vonalkódos azonosítási rendszer költségfüggvénye:  

 nbaC BBB ⋅+=1   (3.3) 

Az RFId azonosítási rendszer költségfüggvénye:  

 nbaC RRR ⋅+=  (3.4) 

 

26. ábra: Lokális optimum csapdájában lév ő többletköltség  

A 26. ábra mutatja, hogy n1 tranzakciószámnál kisebb működést vonalkóddal érdemes 

kezelni, míg n1 tranzakciószámnál nagyobbat RFId rendszerrel. Amennyiben az 

optimalizációs eljárás során az n1 alatti tranzakciószámmal számolunk, akkor a 

termékazonosítási feladatokhoz érdemes a vonalkódos rendszert választani.  

 111 nbanbaC RRBB ⋅+=⋅+=   (3.5) 
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 RB

BR

bb

aa
n

−
−=1

  (3.6) 

Ha azonban a rendszer telepítése után tranzakciószám növekedés következik be, ami átlépi 

az n1 küszöböt, az általunk választott rendszer az RFId rendszerhez képest nagyobb 

költségen fog üzemelni. Azonban mivel a beruházás már megtörtént, az eszközök 

megvásárlásra kerültek, az informatikai rendszer ki lett alakítva, a dolgozók be lettek 

tanítva, az állandó költségünk eltűnik a költségfüggvényből, így a CB1 függvényt döntési 

szempontból CB2 függvény váltja fel. Ez azt eredményezi, hogy nem érdemes áttérni RFId 

rendszerhez egészen az n2 tranzakciószám eléréséig.  

 222 nbanbC RRB ⋅+=⋅=   (3.7) 

 RB

R

bb

a
n

−
=2

  (3.8) 

Amennyiben a tranzakciószám átlépte az n1-et, de n2 alatt maradt, a rendszer a lokális 

optimum csapdájában van, és közben folyamatosan CB1-CR költségtöbbletet termel. 

Ez versenyhátrányt jelent azokkal a konkurens vállalatokkal szemben, akik hasonló 

tranzakciószám mellett RFId rendszert üzemeltetnek, ám ebből a versenyhátrányból nem 

éri meg kimozdulni. A költségtöbblet maximális értéke az n2 pontban számított C3-C2. 

Innentől már megéri beruházni az RFId rendszerbe és átlépni CR költségfüggvényre.  

A csapdát tovább mélyíti, ha az első beruházást nem kezeljük elsüllyedt költségként, 

vagyis beleesünk az elsüllyedt költségek csapdájába is. Ez esetben az első beruházás 

költségei hozzáadódnak a második beruházás költségeihez (aB+aR), ami tovább növeli azt a 

szükséges tranzakciószámot, ami a csapdából történő kilépéshez szükséges. 

A lokális optimum csapdájába a jelenlegi példában sem csak a tranzakciószám 

növekedéssel lehet bekerülni. A működési költségtényezők módosulásával (növekvő 

munkaerő költség, növekvő időérték) az egyes görbék meredeksége megváltozik, a 

beruházási költségtényezők (beruházási ár csökkenése) módosulásával pedig a görbe 

kiinduló pontja változna [103].  

3.3.2 Lokális optimum csapdák a logisztikában 

Majdnem az összes optimalizációs eljárás magában rejti a lokális optimum csapdáját. Nagy 

különbségek rejlenek azonban a csapda mértékében. Amennyiben a csapdából történő 

kilépés költsége viszonylag alacsony, úgy az adott helyzetet kevésbé praktikus csapdának 
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nevezni. Ezért itt most csak azokat az optimalizációs pontokat vizsgálom, ahol a csapdából 

történő kilépés költsége jelentős. 

Alapvetően két típusát azonosítottam a csapdába történő belépésnek: 

• beruházási 

• szervezési, rendszerszemléleti 

Mivel egy adott beruházás során a vállalat hosszabb távra kötelezi el magát, ezért az innen 

történő kilépés költséges lehet. További csapdákat rejt magában a beruházás specializációs 

tulajdonsága. 

Példák beruházási csapdákra a logisztika területén: 

• üzemépületbe történő beruházás 

• anyagmozgató gépekbe történő beruházás 

• információs rendszerbe történő beruházás 

Szervezési, szervezetalakítási lépésekkel is kerülhet a vállalat lokális optimum csapdába. 

Az ilyen csapdákból történő kilépés költségeként a pénzügyi oldalon túl jelentős kockázati 

oldal is megjelenik, hiszen egy működő rendszert kell lecserélni egy újra. Ezen felül egy új 

működési környezet a kezdetekben nem teljesít hatékonyan. 

Példák szervezési csapdákra a logisztika területén: 

• ellátási hálózat kiépítése 

• készletezési rendszer kialakítása 

• kötegméretek meghatározása 

• termelési folyamatok meghatározása 

Egy másik típusú megközelítése a lokális optimum pontoknak játékelméleti oldalról 

történhet. Léteznek olyan csapda típusú játékok (pl. fogoly dilemma), melyek 

önérdekkövető magatartás esetén optimálistól eltérő eredményt adnak. A logisztikában ez 

két vagy több szervezeti egység együttes eredményének vizsgálata során jelentkezhet. A 

fogoly dilemma mintáját felhasználva az adott szervezeti egységek egy olyan lokális 

optimum pontban helyezkednek el, ahonnan egy szervezetnek sem érdeke önállóan kilépni. 

Azonban együttes elmozdulás esetén hatékonyságnövekedést lehetne elérni [104]. 
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3.3.3 Kilépési lehet őségek a lokális optimum csapdájából 

Amennyiben egy tevékenység belekerül egy lokális optimumba, többféle kilépési pont áll a 

vállalat rendelkezésére. 

• a (3.8) számításai alapján olyan forgalomnövekedés, ahol az átlépés hozadéka 

meghaladja az átlépéshez szükséges befektetést 

• a forgalom lecsökkenése, ami azt eredményezi, hogy a lokális optimumból ismét 

globális optimum lesz; mégis megszűnteti a csapda jelenségét 

• az idő múlásával csökken a beruházások használhatósága, ami ugyan nem 

csökkenti a globális optimumba történő belépés költségeit, azonban optimális 

döntéssé válik az átlépés, mivel a jelenlegi pontban az avulás miatt csökken a 

működési gazdaságosság 

 

Megállapítható, hogy mind a lokális, mind a globális optimum a működési feltételek 

folyamatos változása miatt szintén folyamatosan változik. A lokálisból globálisba történő 

átlépést azonban nagy mértékben befolyásolják a következő tényezők: 

• átlépés hozadéka 

• átlépéssel járó többletköltség 

• forgalom változásának előre jelezhetősége/ingadozása 

• jelenlegi pozícióban rendelkezésre álló időtartalék 
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4 Ellátási lánc értékteremtésének modellezése 

A fogyasztó számára a termékben különböző, de egymással szoros kapcsolatban lévő 

értékek testesülnek meg. Ezek egy termék adás-vételekor jelentkező komplexitást bontják 

kisebb egységekre, ám valójában egymástól elválaszthatatlanok, együttesen képviselnek 

értéket.  

 

4.1 Logisztikai tevékenység által elő állított értékek 

Üzleti szempontból ma már általánosan elfogadott, hogy a logisztika a menedzsment azon 

területe, amely a vállalatoknak versenyelőnyt szolgáltathat a piacon. Ha a logisztikát jól 

szervezik és irányítják, az a termelt áruk és a létrehozott szolgáltatások értékét növeli. 

Sokan állítják, hogy a fogyasztási cikkek piacán már nem elsősorban az egyes termékek, 

hanem az ellátási láncok versenyeznek egymással. Ennek oka, hogy a fogyasztó számára a 

termékben három különböző, de egymással szoros kapcsolatban lévő érték testesül meg: 

• használati érték 

• helyérték 

• időérték. 

Egy adott termékhez kapcsolódó használati érték úgy határozható meg, miszerint a termék 

funkciói elégítenek ki fogyasztói igényeket, ezért képviselnek értéket. Ez az érték a termék 

gyártása során kerül előállításra, műszaki tartalma hordozza és testesíti meg. A fogyasztó 

számára azonban csak az a használati érték tud hasznosulni, ami fizikailag, térben és 

időben találkozik vele, vagyis a terméket, mint a használati érték hordozóját, el kell juttatni 

a fogyasztóhoz, oda és akkor, ahol és amikor a fogyasztó számára ez értéket jelent. Ezt a 

feladatot a logisztika látja el. Aki több és jobb hely és időértéket tud adni a már meglévő 

használati értékhez, az többet kínál a fogyasztónak, és ha ezt megfelelő, elfogadható 

költségszint mellett teszi, versenyelőnyre tesz szert. Az eljuttatásban azonban nemcsak az 

effektív, tényleges szállítás, árutovábbítás játszik szerepet, hanem a készletezés, raktározás 

is. Ezért mondhatjuk, hogy a logisztika a tér és időáthidalás eszközeivel operálva keresi a 

megfelelő megoldásokat, a szállítást és a raktározást, készletezést egymással egy időben 

vagy éppen egymást kiváltva alkalmazva. 
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4.1.1 Helyérték el őállítása 

A termékhez kapcsolódó helyérték fejezi ki, hogy az adott termék mennyire található meg 

a fogyasztó által elvárt helyen. Másképp fogalmazva a termék adásvételi helye mennyire 

hasznos a fogyasztó számra. A fogyasztó célja az, hogy a felhasználni kívánt termék 

megvásárlásakor minél közelebb helyezkedjen el a felhasználás helyéhez, szélsőséges 

esetben a felhasználás helyén történjen az adás-vétel. Amennyiben ez a szélsőség 

megvalósul, úgy a termékhez kapcsolódó helyérték hasznossága a fogyasztó számára 

maximális, amennyiben viszont nem, a helyérték folyamatosan csökken, amíg el nem éri a 

nullát. Amennyiben a helyérték nulla, úgy az adott termék nem képvisel értéket a 

fogyasztó számára. 

 

4.1.2 Időérték el őállítása 

A termékhez kapcsolódó időérték fejezi ki, hogy az adott termék mennyire pontosan kerül 

a fogyasztó által elvárt időpontban a rendelkezésére, vagyis hogy ez a rendelkezésre állási 

időpont mennyire hasznos a fogyasztó számára. Itt is érvényes az a megállapítás, hogy az 

érték akkor maximális, ha a fogyasztó pontosan akkor kapja meg a terméket, amikor azt fel 

szeretné használni. Amennyiben később (vagy esetleg előbb), úgy a termékhez kapcsolódó 

időérték az időeltérés függvényében folyamatosan csökken, amíg el nem éri a nullát. Nulla 

esetén a terméket a fogyasztó olyan időpontban kapná meg, ami miatt maga a termék nem 

képvisel értéket számára.  

 

4.1.3 Használati érték el őállítása 

A termékhez kapcsolódó használati érték azt fejezi ki, hogy az adott termék mennyire 

alkalmas a feladatának betöltésére. Ezt a funkciót a termék előállítója teremti meg, az 

ellátási lánc feladata pedig megőrizni azt. A használati érték hasznossági maximumának 

meghatározása nem lehetséges annyira egzakt módon, mint a hely és időérték hasznossága, 

mivel azt számos ismert és ismeretlen tényező befolyásolja. A használati érték 

modellezésére kiválóan alkalmas például Kano modellje. 

 

4.1.4 Logisztikai hozzáadott értékek 

A jelenlegi modellben a következő értékek kerülnek beépítésre. 

• Helyérték Up 
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• Időérték Ut 

• Használati érték Ua 

Ahogy azt már az előzőekben említettem, egyik érték sem függetleníthető a komplex adás-

vételtől, tehát például ha egy adott termék időértéke nulla, vagyis a fogyasztó az adott 

termékhez olyan kiszolgálási idővel tud hozzájutni, ami már nem jelent számára 

hasznosságot, akkor onnantól a komplex termék-szolgáltatás értéktelenné válik számára. 

4.1.5 Egyes értékek összesítése 

A helyérték, időérték, használati érték hármasságának együttes figyelembevételét többféle 

módon lehet meghatározni. [33] alapján az értékek egyik lehetséges összesítése additív 

művelettel történne. Az említett forrásban a következő értékek jelennek meg: 

• Su – az áru megszerzésének hasznossága 

• Sc – a szolgáltatás árának hasznossága 

• Sa – a szolgáltatás pontosságának hasznossága 

Ez a modell az egyes értékek hasznosságát a vevői elégedettségen keresztül méri, ezért az 

S (satisfaction) jelölés, ami azonban megfeleltethető az általam használt U (utility) 

hasznosságnak. 

[33] szerint a fogyasztó célja az teljes elégedettség maximalizálása. Az ehhez alkalmazott 

összesítési forma additívan jelenik meg, ahol is az összesített elégedettséget Su + Sc + Sa 

függvényösszeg jelöli.  

Az általam választott összesítési forma azonban multiplikatívan kezeli az egyes értékeket. 

Ennek oka, hogy az általam figyelembe vett értékek nehezen elválaszthatóak egymásról, 

egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak. Amennyiben az egyik hasznosság értéke 

rendkívül alacsony, úgy az lerontja az összes többi értéket is, bármennyire legyen is magas, 

szélsőséges esetben, 0 érték esetén pedig a teljes termék-szolgáltatás komplexum 

értéktelenné válik. Ezen kapcsolat érzékeltetésére szerintem megfelelőbb a szorzás 

műveletének alkalmazása. Ebből adódóan az alábbi összefüggés szemlélteti a termék teljes 

értékét a fogyasztó számára: 

 atp UUUU ⋅⋅=  (4.1) 
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4.1.6 Hasznosság el őállításnak és értékelésének kapcsolata 

 

A fogyasztó kettős célja a termékhez kapcsolódó hasznosság maximalizálása, ugyanakkor 

a termékhez kapcsolódó költségek minimalizálása. Mivel ez a két tényező általában 

ellentétesen hat egymásra, ezért nehéz meghatározni optimális hasznosság, költség 

mértéket. A 27. ábra Ufogyasztó görbéje szemlélteti a lehetséges optimális fogyasztói 

döntéseket, vagyis hogy egy adott hasznosságszintért a fogyasztó mennyit hajlandó fizetni.  

A görbe progresszív jellege abból adódik, hogy általában a fogyasztó minden egységnyi 

hasznosságnövekedést egyre kevesebb költségnövekedéssel díjaz. Ezt az elméletet írja le 

Gossen 1. törvénye. Az ábrán szemléltetett Utermelő görbe viszont degresszív, ennek oka, 

hogy a jelenlegi példában szemléltetett termék előállítója a termékhez kapcsolódó egy 

plusz egységnyi hasznosságnövelést csak többletköltségen tud előállítani az előző 

egységhez képest. 

Egy példával szemléltetve: amennyiben egy forgalmazó a fogyasztó várakozási idejét 5 

napról 4 napra rövidíti, úgy az ehhez kapcsolódó többletköltség egységnyi lesz, azonban ha 

4 napról 3 napra tovább rövidítené, akkor ez a további költségnövekedés nem csupán 

egységnyi, hanem ennél nagyobb lenne.  

 

 

27. ábra: Fogyasztó által elvárt és termel ő által biztosított hasznosságok költségei; Forrás: 
saját szerkesztés 

Amennyiben a fogyasztói és a termelő hasznosság-költség összefüggések a fentiek alapján 

alakulnak, az ellátási lánc célja a profitmaximalizálási pont meghatározása, vagyis azon 

hasznossági szinté, ahol a legnagyobb az előállítási költség és a felhasználási fizetési 
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hajlandóság közötti különbség. A disszertáció az előállítói oldalát mutatja be a hasznosság-

költség összefüggésnek.  

4.1.7 Értékteremtés költségei 

Több tanulmány foglalkozik a vevői elégedettség maximalizálásával, vagyis hogy a 

logisztika milyen körülmények között tudja a legmagasabb hasznossági szintet biztosítani. 

Az itt ismertetett modellnek azonban a célja nem a vevői hasznosság maximalizálása, 

hiszen az (4.1) összefüggés szerint ez akkor valósulna meg, ha a vevő a legmegfelelőbb 

terméket kapná meg akkor, amikor azt fel szeretné használni (nem előbb és nem később), 

valamint ott kapná meg, ahol fel szeretné használni. Mivel ezt a kiszolgálási szintet a 

termékek többségénél csak magas költségek mellett lehetne biztosítani, ezért a fogyasztók 

többsége bizonyos termékeknél hajlandó engedni az igényéből az alacsonyabb árért 

cserében. A modell célja meghatározni, hogy az ellátási lánc profitmaximalizáló 

magatartását milyen tényezők befolyásolják, ami segítségével meghatározható az egyes 

termék / fogyasztótípusok számára legalkalmasabb elosztási forma. Ehhez szükség van a 

termékhez tartozó egyes értékek előállítási költségének meghatározására.  

4.1.7.1 Helyérték előállítási költsége 

A helyérték előállítási költsége szinte megegyezik az adott áru szállítási költségével az 

előállítási helyétől az adásvétel helyéig. Mivel a szállítási költséget legjobban befolyásoló 

tényező a szállítási út hossza, ezért a helyérték előállítását leíró összefüggésben (4.2) ez 

szerepel független változóként.  

 t
p

ppp sCsC αα β ⋅⋅+= 0)(
 (4.2) 

Ahol: 

pC
 helyérték előállítási költsége 

s az előállítási és a felhasználási hely között megtett út (független változó) 

0pC
 helyérték előállítási költségének minimum értéke, a megtett úttól független, állandó 

költség (Cp0 > 0) 

pα
 meredekség; ezzel lehet viszonyítani, hogy egy egységnyi megtett út mennyivel 

növeli a helyérték költségét (α > 0) 

tα  közlekedési alágazat koefficiens; az adott alágazatra jellemző költségszorzó 
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pβ
 mérettényező; a szállítási tevékenységnek is sajátossága, hogy minél távolabbra kell 

eljuttatni az árut, az egy útegységre vetített fajlagos útiköltség annál kisebb lesz. Ezt fejezi 

ki a tényező, melynek értéke 0 < βp < 1 

 

s - áruszállítási távolság

C
p 

- 
he
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28. ábra: A helyérték el őállítási költségének kapcsolata az áruszállítási távolsággal; Forrás: 
saját szerkesztés 

4.1.7.2 Időérték előállítási költsége 

Az időérték előállítási költsége az a költség, ami fedezi azt az áru és erőforrás szükségletet, 

ami biztosítja, hogy az áru az igény jelentkezésének a pillanatában a felhasználó 

rendelkezésére álljon. Ez az erőforrás-szükséglet a szállítás során a teljes szállítási költség, 

a tárolás során pedig a teljes készletezési költség. Amennyiben a fogyasztói elvárásoknak 

megfelelően a terméket rövid idő alatt kell leszállítani, úgy valószínűsíthető, hogy 

magasabb készletezési és szállítási költségekkel kell számolni, mint hosszabb szállítási idő 

esetén. Ennek alakulását az alábbi összefüggés szemlélteti: 

 
t

ttt tCtC
βα ⋅+= 0)(  (4.3) 

Ahol: 

tC  időérték előállítási költsége 

0tC  időérték előállítási költségének minimum értéke, az eltelt időtől független, állandó 

költség C < 0 
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tα  meredekség; ezzel lehet viszonyítani, hogy egy egységnyi eltelt idő mennyivel 

növeli az időérték költségét (α > 0) 

t az előállítás és a felhasználás között eltelt idő 

tβ  mérettényező, itt 0 < β ebben az esetben a költségfüggvény lehet degresszív és 

progresszív egyaránt, mivel egyes termékek raktározási költsége progresszíven is 

növekedhet az idő múlásával. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30

t - az előállítás és a felhasználás között eltelt id ő

C
t -

 id
ő

ér
té

k 
el
ő

ál
lít

ás
i k

öl
ts

ég
e

Degresszív Lineáris Progresszív
 

29. ábra: Az id őérték el őállítási költségének kapcsolata az eltelt id ővel; 
Forrás: saját szerkesztés 

Az időérték előállítási költsége arányosítható az előállítási és felhasználási hely közötti 

távolsággal is, hisz minél nagyobb ez a távolság, annál jobban megnövekszik a már 

előzőekben említett szállítási és készletezési költség. A szállítási távolság, valamint az 

időszükséglet közötti összefüggés felírásához bevezetünk egy változót, ami az áru mozgási 

sebessége, jele pedig legyen v. (Megjegyzés: az áru mozgási sebessége nem egyezik meg a 

szállítási átlagsebességgel.) 

 v

s
t =

 (4.4) 
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t

ttt v

s
CsC

β

α 






⋅+= 0)(  (4.5) 

 t
t
t

tt s
v

CsC β
β

α ⋅+= 0)(  (4.6) 

ahol mivel αt és vβt egyaránt a meredekségét fejezi ki a függvénynek, valamint nem 

tartalmaz változót, csupán konstans értékeket, ezért össze lehet vonni egy paraméterré, így: 

 t
ttt sCsC βα ⋅+= 0)(  (4.7) 

4.1.7.3 Használati érték előállítási költsége 

A használati érték előállítási költsége a termék gyártási költségét jelenti. Ebben a 

modellben az előállítási költség egy adott előállítási helyhez kötődik, a mértéke pedig az 

előállítási helyhez tartozó bérszínvonallal arányos. Vagyis minden egyes lehetséges 

előállítási helyhez hozzárendelhető egy adott előállítási költség, valamint egy úthossz, ami 

a felhasználási hely és az előállítási hely közötti távolság.  

 

30. ábra: A lehetséges áru-el őállítási helyek; Forrás: saját szerkesztés 

A modellben minden egyes s távolsághoz hozzárendelem az azonos távolságon 

elhelyezkedő előállítási pontok közül azt, ahol a legkisebb az adott termék előállítási 

költsége, a többi pontot pedig elvetem. Így az s függvényében már felírható a helyérték 

előállítási költsége, hiszen mindegyik távolsághoz pontosan 1 db költség (a legkisebb) 

tartozik. Ennek egy lehetséges alakulását mutatja diszkrét formában az 31. ábra. Az ábrán 

egy olyan termék használati érték előállítási költségfüggvénye van bemutatva, ahol a 

felhasználási helyhez közeli előállítási pontok relatív magas költséggel dolgoznak, ettől a 
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ponttól távolodva ez a költség csökken, majd egy bizonyos pont után ismét elkezd 

növekedni. 

s - áruszállítási távolság
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31. ábra: A használati érték el őállítási költségének kapcsolata az áruszállítási távolsággal; 
Forrás: saját szerkesztés 

Az értékteremtési folyamat összevont költségfüggvénye tehát: 

 
)s(C)s(C)s(C)s(C atp ++=
 (4.8) 

Ezen függvény minimuma határozza meg, hogy egy adott terméket milyen feltételek 

mellett lehet a legkisebb költségszinten eljuttatni a fogyasztóhoz [97]. 

4.2 Példa a logisztikai értékek konfliktusára 

Az általam vizsgált termelési, ellátási modellben azt az alapesetet mutatom be, amikor egy 

termék értékesítési központja Közép-Európában van. Általános tendencia, hogy a 

munkaigényes termékek gyártását a költséghatékony termelés biztosítása érdekében a 

transznacionális vállalatok a magas bérköltségű nyugat- és közép-európai régiókból 

alacsonyabb bérszínvonalon dolgozó területekre helyezik át. Ez a tendencia azonban a 

termelési költség csökkentésének előnye mellett hátrányokkal is jár, amit a fogyasztói 

értékek három dimenzióján keresztül fogok bemutatni, miszerint az előállítás helyszíne 

hogyan befolyásolja a termék: 

• használati érték 

• helyérték 
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• időértékét. 

Az elemzés ezt az értékelést követi. A vizsgálatban ezen három érték alakulását különböző 

előállítási helyek szerint vizsgáljuk. Az előállítási helyek a következők: 

• Nyugat-Európa (Ausztria) 

• Magyarország 

• Románia 

• Kína 

4.2.1 Használati érték 

Egy termék használati értékét azon tulajdonságai határozzák meg, amelyek képesek 

fogyasztói igényeket kielégíteni. Ezek az értékek a termék előállításával keletkeznek, így 

ehhez az értétekhez az előállítási költséget kapcsolhatjuk. Mivel a modellben munkaerő 

igényes termék előállítása szerepel, így a használati érték előállításának a költsége 

elsősorban a munkabérek költségében mutat eltéréséket.  

A kiválasztott országok bruttó, a termelés során a vállalat számára bérköltségként 

megjelenő átlagbéreit az 10. táblázat tartalmazza: 

Ország 
Bruttó átlagkereset 
órabére Euróban 

Átlagkeresetek aránya 
Ausztriához viszonyítva 

Ausztria 14,66 € 100% 

Magyarország   3,31 €   23% 

Románia   1,56 €   15% 

Bulgária   0,93 €     6% 

Kína   0,57 €     4% 

10. táblázat: Bruttó átlagkeresetek a vizsgált országokban 
Forrás: GfK Hungária Piackutató Intézet 2005 

A vizsgálatban [75] példaként egy irodai és iskolai felszereléseket gyártó vállalat egy 

terméke lett kiválasztva. A választott termék előállítási ideje 0,1334 munkaóra. A vállalat a 

termékeket jelenleg tehergépjárművön szállítja, melyen egy adott termékből 47 600 db 

helyezhető el. Amennyiben tengerentúli szállítás lehetőségével számolunk, úgy szállítási 

egységként 20 lábas konténert érdemes alkalmazni, melyben 48 390 db termék helyezhető 

el. Ezen mennyiségek előállításához kapcsolódó bérköltségeket a 11. táblázat tartalmazza.  
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Ország 
1 db termék 

előállítási költsége 

1 tehergépjárművön 
elhelyezhető termékek 

előállítási költsége 

1 konténerben 
elhelyezhető termékek 

előállítási költsége 

Ausztria 1,95 € 92 722 € 94 261 € 

Magyarország 0,44 € 21 034 € 21 383 € 

Románia 0,21 €   9 922 € 10 086 € 

Bulgária 0,12 €   5 881 €   5 978 € 

Kína 0,08 €   3 608 €   3 668 € 

11. táblázat: A vizsgált termék el őállítási költsége 

4.2.2 Helyérték 

Egy termék helyértékét az határozza meg, hogy az adott termék a fogyasztó számára térben 

elérhető, azaz ott van, ahol az igénykielégítés megvalósítható. Amennyiben a fogyasztó 

meg szeretne vásárolni egy terméket, de az tőle jelenetős térbeli távolságra található, úgy 

ez a termék a felhasználási helyhez történő szállítási költséggel kevesebbet ér számára 

ahhoz képest, mint ha azt a helyszínen megegyező feltételek mellett meg tudná vásárolni. 

Ez azt jelenti, hogy mivel a termék értékesítési helye Közép-Európa, így a terméket ide 

kell szállítani.  

A kutatásban szereplő előállítási helyekről történő szállítási távolságokat a 12. táblázat 

tartalmazza. Amennyiben a nyugat-európai célpiacot Ausztria reprezentálja, a szállítási 

távolság és költség 0-nak vehető. Amennyiben távolabb kell szállítani a választott 

terméket, úgy ez a további szállítási extra költség egyaránt terheli mindegyik előállítási 

helyszínt, így a modell ezen egyszerűsítése nem csökkenti annak használhatóságát. 
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Ország 
Szállítási 
távolság 

1 tehergépjárművön 
elhelyezhető 

termékek szállítási 
költsége 

1 konténerben 
elhelyezhető 

termékek 
szállítási költsége 

1 termék 
szállítási 
költsége 

Ausztria 
(Bécs) 

0 km 0 €  0 € 

Magyarország 
(Budapest) 

250 km 300 €  0,0063 € 

Románia 
(Bukarest) 

1 150 km 1 265 €  0,0266 € 

Bulgária 
(Szófia) 

1 000 km 1 100 €  0,0231 € 

Kína 
(Peking)* 

15 000 km  3 300 € 0,0682 € 

 

* – A Kínánál jelzett szállítási költség tartalmazza az áru után fizetendő vám értékét. 

12. táblázat: A vizsgált országokból történ ő szállítási költségek 

4.2.3 Időérték 

Egy termék időértéke azt fejezi ki, hogy a termék a fogyasztó számára akkor áll 

rendelkezésre, amikor a fogyasztói igény jelentkezik, illetve hogy mennyit hajlandó a 

fogyasztó várni rá. Egy termék időértéke akkor a legmagasabb, ha a fogyasztó az igény 

felmerülésének pillanatában ki tudja azt elégíteni, majd folyamatosan csökken addig, amíg 

hajlandó rá várni. Ezen intervallum nagysága és az érték csökkenésének mértéke 

termékenként és fogyasztónként jelentősen eltérő. Egyes termékek esetén (pl.: 

élelmiszerek) ez az időintervallum nagyon rövid, de az intervallumon belüli 

értékcsökkenés is meglehetősen alacsony. Más termékeknél (pl.: elektronikai eszközök) az 

időintervallum nagyobb, viszont az értékcsökkenés is jelentősebb.  

A modellben szerepeltetett előállítási helyszínek és a szállítási cél közötti átfutási időt az 

13. táblázat mutatja. 
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Ország Átfutási idő 

Ausztria 
(Bécs) 

         0    nap 

Magyarország 
(Budapest) 

         0,5 nap 

Románia 
(Bukarest) 

        2    nap 

Bulgária 
(Szófia) 

        2    nap 

Kína (Peking)       40    nap 

13. táblázat: Az el őállítási hely és a szállítási cél közötti átfutási id ő 

A termék időértéke az igényfelmerüléstől a kiszolgálásig eltelt idő. Amennyiben a termék 

tisztán pull rendszerben kerül kiszolgálásra, úgy a termék időértéke a gyártási idő és a 

szállítás idejének az összege. Ezeknél a termékeknél a gyártási időt konstansnak 

feltételezve a termék időértéke a szállítási idő függvényében változik.  

Amennyiben a termék kiszolgálási rendszerét átalakítjuk push rendszerűvé és létrehozunk 

a felhasználási helyszínén egy raktárt, úgy a kiszolgálási idő jelentősen lerövidíthető, ezzel 

a termék időértéke jelentősen megnövekszik, amivel szemben azonban a megnövekedett 

raktározási költség áll szemben.  

4.2.4 Az értékdimenziók összegzése 

Ország 
Használati és 

helyérték összege 
Átfutási idők 

Ausztria 1,948 €          0    nap 

Magyarország 0,448 €          0,5 nap 

Románia 0,235 €         2    nap 

Bulgária 0,147 €         2    nap 

Kína 0,144 €       40    nap 

14. táblázat: Értékdimenziók összegzése 
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Az értékdimenziók összegzésénél az időértéknek nincs euróban kifejezhető értéke, ugyanis 

annak alakulását nagyon sok tényező befolyásolja, melyeket nem áll módunkban 

modellezni. Azonban egyértelműen megállapítható, hogy ez a távolság növekedésével nő.  

Az alábbi grafikon ábrázolja a termék előállítása során keletkezett költségek három 

dimenziójának alakulását.  

 

 

32. ábra: A logisztikai költségek három dimenziójának alakulása el őállítási helyenként; 
Forrás: saját szerkesztés 

Az időérték nem teljesülésének költsége egy intervallumban mozog, melynek nagysága az 

átfutási idő növekedésével folyamatosan növekszik. Ez azt fejezi ki, hogy minél hosszabb 

az átfutási idő, annál eltérőbb a vásárlók értékelése, ami az egyéni preferenciáktól, 

valamint a termék tulajdonságaitól függ.  

Ezen függvények összegzését a 33. ábra mutatja. 
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Ausztria Magyarország Bulgária Kína átfutási 

idő

költség
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33. ábra: A logisztikai költségek összegzése; Forrás: saját szerkesztés 

A 33. ábra által jelzett sávban ingadozik a termékhez kapcsolódó logisztikai költségek 

összege. Látható, hogy létezik olyan érték, amelyet mindegyik gyártási telephely el tud 

érni. Az időérték szubjektív értékelése lehetővé teszi, hogy egy magasabb költségszintű 

megoldás összességében kedvezőbb választást eredményezzen [92].  

4.3 Fogyasztói elégedettség beillesztése az elosztási költségmodellbe 

Ahogy már azt az előzőekben említettem, a fogyasztó bizonyos ellentételezésért cserébe 

hajlandó a számára maximális hasznosságot biztosító szolgáltatási ponttól eltérő 

hasznosságot választani, így az optimális döntéshozatal csak a költség-hasznosság 

függvények együttes értelmezésével határozható meg. Ez a fejezet mutatja be, hogy az 

egyes értékekhez kapcsolódó hasznosságok csökkenése hogyan befolyásolhatja a hozzájuk 

kapcsolódó költségfüggvényeket.  

4.3.1 Helyérték hasznossági tényező jével korrigált költségfüggvény 

A helyérték hasznossági tényezőjének lehetséges alakulásait a 34. ábra mutatja. 
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34. ábra: A helyérték hasznossági tényez őjének lehetséges alakulása;  
Forrás: saját szerkesztés 

Az ábráról leolvasható, hogy a fogyasztó hasznossága folyamatosan csökken, ahogy az 

értékesítés helye távolodik a felhasználás helyétől, a csökkenés mértéke azonban 

fogyasztónként és termékenként eltérő lehet. Ezt a folyamatos csökkenést, majd a 0 

elérését a (4.9) összefüggés fejez ki: 

 
















∆<⇒

<∆<⇒
⋅∆+

=∆
ss

ss
s

s

sUp

max

max
max

0

0cos5,0
)(

π
 (4.9) 

ahol: 

s∆  az értékesítés és a felhasználás helye közötti távolság 

maxs  értékesítés és a felhasználás helye közötti maximális távolság, ahol a termék még 

értéket képvisel a fogyasztó számára 

A ∆s változót a (2) költségfüggvénybe illesztve a következő összefüggést kapjuk: 

 ( ) p
ppp ssCssC βα ∆−⋅+=∆ 0);(  (4.10) 

ahol: ss ∆<  esetén ( ) 0ss =∆−  

A (4.10) összefüggést ∆s-re rendezve megkapjuk a 
( )s;Cs p∆

 függvényt, amit (4.9)-be 

illesztve megkapjuk 
( )s;CU pp  függvényt. 

4.3.2 Időérték hasznossági tényező jével korrigált költségfüggvény 

Az időérték hasznossági tényezőjének lehetséges alakulásait a 35. ábra mutatja. 
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35. ábra: Az id őérték hasznossági tényez őjének lehetséges alakulása;  
Forrás: saját szerkesztés 

Az ábráról leolvasható, hogy a fogyasztó hasznossága folyamatosan csökken, ahogy a 

rendelkezésre állási időpont távolodik az igényjelentkezés időpontjától, a csökkenés 

mértéke azonban fogyasztónként és termékenként eltérő lehet. Ezt a folyamatos 

csökkenést, majd a 0 elérését a (4.11) összefüggés fejez ki: 
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0cos5,0
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π
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ahol: 

t∆  az igényfelmerülés időpontja és a rendelkezésre állási időpont között eltelt idő 

maxt  az igényfelmerülés időpontja és a rendelkezésre állási időpont között eltelt 

maximális idő, ahol a termék még értéket képvisel a fogyasztó számára 

A ∆t változót a (4.3) költségfüggvénybe illesztve a következő összefüggést kapjuk: 

 
t

ttt ttCtC
βα ∆−⋅+= 0)(  (4.12) 

A (11) összefüggést ∆t-re invertálva megkapjuk a ( )t;Ct t∆  függvényt, amit (4.11)-be 

illesztve megkapjuk ( )t;CU tt  függvényt. 

 

4.3.3 Összevont korrigált költségfüggvény és hasznosságfüggvény 

A használati érték hasznosságának távolsággal vagy idővel kapcsolatos romlását ez a 

modell nem vizsgálja, így azt változatlanul hagyva felírható az alábbi összefüggés a 

korrigált költségfüggvények alkalmazásával: 
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)s(C)s;s(C)s;s(C)s;s(C atp +∆+∆=∆
 (4.13) 

A használati érték hasznosságát kifejező összefüggés vizsgálatára nem terjed ki a 

disszertáció, jelenleg ez függetlennek tekintem távolságtól vagy időtől, így a termék 

előállításához kapcsolódó összevont korrigált hasznosságfüggvény a következő: 

 attpptermelő UtCUsCUtsCU ⋅⋅= );();();;(  (4.14) 

 

4.3.4 Mennyiségi paraméter költségmodellbe illesztése 

 

 

1=k  
olyan áruk esetén, melyek nem érzékenyek a kezelt 
árumennyiségre 

( )sqek −−⋅= 1λ  
olyan áruk esetén, melyek érzékenyek a kezelt 
árumennyiségre 

 

ahol: 

q: kezelt árumennyiség (független változó) 

λ: a költségfüggvény árumennyiség általi befolyásolhatósága. λ ≥ 1 Minél nagyobb a λ, 

az adott tevékenységnél annál nagyobb szerepe van a kezelt áru mennyiségének. 

s: az árumennyiség-változás érzékenysége. s ≥ 0 Minél nagyobb az értéke, annál kisebb 

árumennyiség változás is megváltoztatja k értékét. s = 0 a költségfüggvény 

érzéketlen az árumennyiség változásra 

Kiegészítve az egyes logisztikai értékek előállítási költségeit leíró függvényeket: 

 t

t

ttt ktCtC ⋅⋅+= βα0)(  (4.15) 

 p
p

ppp ksCsC ⋅⋅+= βα0)(  (4.16) 

Az összevont korrigált költségfüggvényt szintén ki kell egészíteni a kezelt árumennyiség 

paraméterével: 

 );();;();;();;( qsCqssCqssCqssC atp +∆+∆=∆  (4.17) 
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5 Az értekezés téziseinek összefoglalása 

Hipotézis: A matematikai modellek nem használhatók minden feltétel nélkül a 

gyakorlatban az optimalizációs eljárások során. 

1/a tézis: Azonosítottam az ellátási láncok szereplőinél fellépő lokális optimum 

csapda jelenséget. 

A matematikai optimalizációs modellek feladata felállítani egy célfüggvényt, amely 

megadja, hogy az adott peremfeltételek mellett hol található meg a kérdésemre keresett 

legjobb választ. Azzal azonban már nem foglalkoznak, hogy az optimum pontba történő 

eljutás milyen áron valósítható meg, továbbá milyen hozadékokkal jár a jelenlegi 

helyzethez képest. 

Lokális optimumban működő folyamat esetén a vállalatnak racionális döntés a globális 

optimumtól eltérő működési folyamatban maradás, ami kevésbé hatékony üzemi 

folyamatokat eredményez.  

 

1/b tézis: Meghatároztam a lokális optimum csapdájából történő kilépési 

lehetőségeket. 

Mivel egy vállalat számára optimális döntés a lokális csapdában maradás, ezért az onnan 

történő kiszabadulás csak bizonyos feltételek teljesülésével lehetséges. Ezen feltételeket az 

alábbiakban azonosítom: 

• a 3.3.1 fejezet számításai alapján olyan forgalomnövekedés, ahol az átlépés 

hozadéka meghaladja az átlépéshez szükséges befektetést, 
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• az idő múlásával csökken a beruházások használhatósága, ami ugyan nem 

csökkenti a globális optimumba történő belépés költségeit, azonban optimális 

döntéssé válik az átlépés, mivel a jelenlegi pontban az avulás miatt csökken a 

működési gazdaságosság, 

• a forgalom lecsökkenése, ami azt eredményezi, hogy a lokális optimumból ismét 

globális optimum lesz; ez ugyan nem kilépés, mégis megszűnteti a csapda 

jelenségét. 

 

Hipotézis: Paraméterek célszerű kiválasztásával a fogyasztói hasznosság függvénye 

leírható. 

2. tézis: Feltártam a logisztikai értékek hasznossága és előállítási költségei 

közötti konfliktus kapcsolatát, megalkottam az ezt leíró költség és hasznosság 

függvényeket.  

A hasznosságot a következő dimenziókban definiáltam: 

• Helyérték Up 

• Időérték Ut 

• Használati érték Ua 

Megállapítottam, hogy a helyérték előállítási költsége a legszorosabb korrelációt az adott 

áru szállítási költségével mutatja. Mivel a szállítási költséget legjobban befolyásoló 

tényező – azonos technológiai megoldás mellett – a szállítási út hossza, ezért a helyérték 

előállítását leíró összefüggésben (4.2) ezt szerepeltetem független változóként.  

 p
ppp sCsC βα ⋅+= 0)(  

Az időérték előállítási költsége az a költség, ami fedezi azt az áru és erőforrás szükségletet, 

ami biztosítja, hogy az áru az igény jelentkezésének pillanatában a felhasználó 

rendelkezésére álljon.  

Ez az erőforrás-szükséglet a szállítás során a szállítási sebesség költsége, a tárolás során 

pedig a teljes készletezési költség. Az előbbi figyelembevételével a szállítási költség 

függvénye: 

 t
p

ppp sCsC αα β ⋅⋅+= 0)(  

A készletezési költség alakulását az alábbi összefüggés szemlélteti: 
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t

ttt tCtC
βα ⋅+= 0)(  

A használati érték előállítási költsége – Ca(s) – a termék gyártási költségét jelenti. Ebben a 

modellben az előállítási költség egy adott előállítási helyhez kötődik, a mértéke pedig az 

előállítási helyhez tartozó költségszínvonallal arányos. Vagyis minden egyes lehetséges 

előállítási helyhez hozzárendelhető egy adott előállítási költség, valamint egy úthossz, ami 

a felhasználási hely és az előállítási hely közötti távolság. Mivel ezen költség távolsággal 

való kapcsolatának meghatározása inkább gazdaságpolitikai, mint logisztikai kérdéskör, 

ezért ennek vizsgálatával a disszertáció csak érintőlegesen foglalkozott.  

Az értékteremtési folyamat összevont költségfüggvénye tehát: 

 
)s(C)s(C)s(C)s(C atp ++=
 

A fogyasztó számos esetben nem várja el a hely- és időérték maximumát. Ebben az esetben 

a költségfüggvény így módosul: 

 
)s(C)s;s(C)s;s(C)s;s(C atp +∆+∆=∆
  

A termék előállításához kapcsolódó összevont korrigált hasznosságfüggvény a következő: 

 attpptermelő UtCUsCUtsCU ⋅⋅= );();();;(  

 

 

Hipotézis: A készletezési költségek leírására a jelenleg általánosan alkalmazott lineáris 

függvények helyett nemlineáris függvény pontosabb eredményt adhat.  

3. tézis: Feltártam a készletezési költség és a fajlagos készletezési költség 

forgalomfüggő nemlineáris függvényét, ami figyelembe veszi a 

volumennövekedéssel járó degresszív költségnövekedést is.  

A 8. táblázat által közölt költségszámítások az mutatják, hogy a volumen növekedésével 

nem növekszik egyenes arányban a készlettartási költség, vagyis a költségek tisztán 

állandó és változó költségekre történő felosztása nem pontos. 

A táblázatból leolvasható, hogy a költségek növekedésének üteme a forgalom 

növekedésével folyamatosan csökken. Ennek egyik magyarázata (a forrásadatokban 

megtalálható természetes zajon kívül), hogy számos tisztán állandó költségként viselkedő 

(forgalomtól független) és a tisztán változó költségként viselkedő (a forgalommal egyenes 

arányosságban változó) költségek mellett megtalálhatók olyan költségelemek, amelyek 

forgalomnövekedés esetén ugyan költségnövekedéssel járnak, de a növekedéssel ennek 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.007



93 

mértéke folyamatosan csökken. Ilyen lehet minden olyan üzemi tevékenység, ahol a 

működési hatékonyság a forgalom növekedésével növekszik.  

Ennek modellezését degresszív függvénnyel oldottam meg. Mivel a növekvő és csökkenő 

skálahozadékok modellezésére közismert összefüggés a Cobb-Dougles által alkalmazott 

termelési függvény, ezért én is ezt alkalmaztam. Az általam megalkotott függvények a 

következők: 

 βα qqkKK vfk ⋅+⋅+=   

 1−⋅++= βα qk
q

K
k v

f
k   

Kk kk

Ká3min

q q

Ká2 > Ká3 > Ká1

kv3 < kv2 < kk1

Ká2 > Ká3 > Ká1

kv3 < kv2 < kk1

α > 0
β < 1

α > 0
β < 1

Ká3max

vizsgálati szakaszq1 q2

Ká3 = f(q), ahol q1 < q < q2

q1 q2vizsgálati szakasz

kv3 = f(q), ahol q1 < q < q2

Kk3 = Ká3 + kv3  · q + α · q
β

kk3 = Ká3 / q + kv3 + α · q
β-1

 

 

Hipotézis: A 2. tézisben feltárt kapcsolat az áru volumentől is függ, és felépíthető olyan 

költségmodell, amelyben a kezelt árumennyiség elsődleges paraméterként szerepel. 

4. tézis: Felállítottam egy olyan költségmodellt, amelyben a kezelt 

árumennyiség is elsődleges paraméterként szerepel. 

A logisztikai szolgáltatások fajlagos költsége a kezelt áru mennyiségétől is függ. A 

jelenleg általánosan alkalmazott költségmodellek egy adott logisztikai szolgáltatás 

hasznosságának előállításánál ezt nem veszik figyelembe. 

A kezelt árumennyiség modellbe történő illesztését egy „ k”  együtthatón keresztül 

valósítottam meg. Amennyiben „k”  értéke nem konstans, vagyis a logisztikai értékek 

előállítási költsége függ a kezelt árumennyiségtől, „ k”  értékét az exponenciális 

eloszlásfüggvény felhasználásával jellemzem. 
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1=k  
olyan áruk esetén, melyek nem érzékenyek a kezelt 
árumennyiségre 

( )sqek −−⋅= 1λ  
olyan áruk esetén, melyek érzékenyek a kezelt 
árumennyiségre 

 

ahol: 

q: kezelt árumennyiség (független változó) 

λ: a költségfüggvény árumennyiség általi befolyásolhatósága. λ ≥ 1 Minél nagyobb a λ, 

az adott tevékenységnél annál nagyobb szerepe van a kezelt áru mennyiségének. 

s: az árumennyiség-változás érzékenysége. s ≥ 0 Minél nagyobb az értéke, annál kisebb 

árumennyiség változás is megváltoztatja k értékét. s = 0 a költségfüggvény 

érzéketlen az árumennyiség változásra 

Kiegészítve az egyes logisztikai értékek előállítási költségeit leíró függvényeket: 

 t

t

ttt ktCtC ⋅⋅+= βα0)(  (4.15) 

 p
p

ppp ksCsC ⋅⋅+= βα0)(  (4.16) 

Az összevont korrigált költségfüggvény szintén ki kell egészíteni a kezelt árumennyiség 

paraméterével: 

 );();;();;();;( qsCqssCqssCqssC atp +∆+∆=∆  (4.17) 
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Magyar nyelvű  összefoglaló 

A világgazdaság működését ellátási láncok versengéseként szemlélő elmélet egy 

hozzávetőleg új és aktívan fejlődő szakterület. Üzleti szempontból ma már általánosan 

elfogadott, hogy a logisztika a menedzsment azon területe, amely a vállalatoknak 

versenyelőnyt szolgáltathat a piacon. Ha a logisztikát jól szervezik és irányítják, az a 

termelt áruk és a létrehozott szolgáltatások értékét növeli. Sokan állítják, hogy a 

fogyasztási cikkek piacán már nem elsősorban az egyes termékek, hanem az ellátási láncok 

versenyeznek egymással. 

A dolgozatom célja megmutatni, hogy az ellátási lánc menedzsmentje során milyen döntési 

feladatokkal kell szembenézni, továbbá milyen módszerekkel lehet ezeket a feladatokat 

modellezni. 

A disszertáció első része az ellátási láncok fejlődéstörténetével foglalkozik. Ennek a 

fejezetnek a célja az ellátási lánc szakterületének átfogó bemutatása a későbbiekben 

felvázolt problémakör pozícionálása végett. Mivel a kutatási területet nem lehet 

önmagában, függetlenítve számos más szakterülettől vizsgálni, ezért fontosnak éreztem 

tisztázni ezeket a külső kapcsolatokat is.  

A további fejezeteket, valamint a vizsgálat eredményeiből megfogalmazott téziseket az a 

hipotézis köti össze, hogy a logisztikai tevékenység költségmutatói nem függetleníthetők 

az árukezelés volumenétől.  

A dolgozat második része az ellátási láncok tevékenységeivel kapcsolatos modelleket 

vizsgálja. Itt történik meg a témához kapcsolódó fontosabb szakirodalmak áttekintése. Bár 

a szakterület újszerű, a téma komplexitása nem teszi lehetővé az átfogó, minden részletre 

kiterjedő szakirodalmi vizsgálatot, így ebben a fejezetben történik meg a választott 

problémakör megfogalmazása. A fejezet központi témája a logisztikai tevékenységek 

költségszerkezetének vizsgálata. Vállalati alapadatokból kiindulva megalkottam egy olyan 

készletezési költségmodellt, ami pontosítja az egyes költségelemek mennyiségtől függő 

viselkedését. 

A harmadik fejezet foglalkozik az ellátási lánc szereplőinek döntési stratégiáival, valamint 

az ezzel kapcsolatos optimalizációs eljárásokkal. A disszertációban bemutatásra kerül, 

hogy egy ellátási lánc milyen értékeket állít elő, és hogy ezek az értékek milyen 

konfliktusba kerülhetnek egymással, valamint az előállítási költségeikkel.  
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A negyedik fejezetben a logisztikai folyamatok értékteremtő tevékenységét állítom szembe 

az értékteremtés költségeivel. Az itt vizsgált konfliktushelyzetben a fogyasztó számára 

egységként jelentkező hely-érték, idő-érték, használati érték komplexitását bontja szét és 

képez belőlük önálló „költséghelyeket”. A modell célja olyan optimum pont 

meghatározása, ahol a cél az együttes költségek minimalizálása egy kiválasztott fogyasztói 

hasznosságszint mellett. 
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Abstract in English 

The theory representing the mechanism of world economy through the competition of 

supply chains is relative new and actively developing subject. It is without doubt that 

logistics is the management tool for competitive advantage. Well-managed logistics is able 

to raise the value of products and services. Many theories exists that not final products but 

supply chains compete with each other on the market.  

The demand and supply markets are growing continuously creating new and even more 

complex problems for the researches of the subject. My work is dealing with the modeling 

possibilities and related subjects of the supply chains growing in number and in spread.  

The first part of the dissertation is dealing with the development history of supply chains. 

The aim of this chapter is to present the state-of-the-art of supply chains to position the 

problems discussed in further chapters. Because the research subject cannot be handled 

independent from other topics the connections to further areas is important. 

The second part of the dissertation is dealing with supply chain models starting with a 

literature review. Even though the subject is relatively new the complexity of the research 

area makes a complete literature review difficult. The most intense review is made for the 

cost parameters of supply chains.  

The third chapter is dealing with the decision strategies of supply chain players and the 

related optimization processes. The values created by the supply chains and the conflicts of 

these values with each other and the production costs are presented in the dissertation. 

The fourth chapter is creating a model confronting the value creation process with value 

creation costs. In this conflict situation the place value, time value and utility value 

complexity is unfolded and autonomous “cost places” are created. The aim of the model is 

to define an optimum point where the joint cost minimum is reached at a chosen utility 

level. 

The aim of my thesis is to present the decision tasks of supply chain management and to 

give methods for modeling these tasks. 
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